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రనునన  12  పరత్ుల్కస్ం  డబ్బుబుల్న  మనిఆరడరు/బయంక్  టరనుసఫరు  ద్వార 
చల్లించండి.   మీ  చిరునామాను  వేరుగా  ఫను/మయల్ుద్వార  త్పపక 
తెల్యజేయండి.   పుస్తకాల్ను  సాధారణ  పోస్ుటిలో పంపుతాం,

మీ  రచనల్ను  పోస్ుటి/ఇమయల్ు  రూపంలో   పంపండి.  బగుననవాట్ని    త్పపక 
పరచురిసాతం!

ఇంటర్నట్లో  ఈ పుస్తకానిన వవధ ఫారమాటులోలి ఉచిత్ంగా చదవ్వ్చుచ, 
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వవ్రల్క్ స్ందరిశించండి: "క్రయేట్వ్ కామన్స-షేర అలైక-నాన్ 
కమరిషయల లైసనుస”
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సావాగత్ం!

కొత్తపల్లిలో  పిల్లిల్ రచనల్క్ ప్రధానయత్ ఉంటుంద్. ఈ పుస్తకంలో ద్ద్పు స్గం 
కథల్ు పిల్లిల్ు రసినవ; మిగిల్నవ పిల్లిల్కస్ం పెదదల్ు రసినవ.  బొమమాల్ు  వేసిన  
వాళ్ళుళు   మటుక్    యువ్క్ల్ు.  

పిల్లిల్ను కల్వ్టం, వాళ్ళలితో తెల్ుగులో కథల్ు  రయంచటం, బొమమాల్ు 
వేయంచటం, వాళ్ళుళు  పంపిన కథల్న, బొమమాల్న  స్రిద్ద్ద  మిగతా పిల్లిల్ందరికీ  
నచేచటులి  పుస్తకాల్ుగా త్యారు చేయటం, ద్నికస్ం ఓపెన్ సోరుస  
ఉపకరణాల్ను వాడటం, కథల్న అందరూ ఉచిత్ంగా చదువుక్నటులి  
ఇంటర్నట్లో  పెటటిటంతోప్టు,  కొనిన   పరత్ుల్ు  అచుచ వేయటం  మాక్   ఇష్టిం. 

అందరి  మేల్ూ  కరి  చేస్   ఈ పనిలో  మీరూ ప్ల్ుపంచుకం డి.  పిల్లిల్  కథల్ 
పరపంచానిక్   సావాగత్ం !

ఏ ప ని- ఎ వ్ రి ద్ :

పరచురణ: కొత్తపల్లి పరచురణల్ు, చననకొత్తపల్లి
నిరవాహణ: స్త్య ఫౌండేష్న్, చనూనరు.

పరధాన స్ంప్దక్ల్ు: నారయణ
స్హ స్ంప్దకత్వాం: మంజునాథ
చితారల్ు: వీరంజనయుల్ు, అడవ రముడు
సాంకేతిక స్హకారం: ఆనంద, ల్క
వాణిజయం: మల్లికారుజున
గౌరవ్ స్ల్హద్రు: స్ుబ్బబురజు
అక్షర కూరుప: కొత్తపల్లి
అల్ంకరణ: యాకత్ూ  ఫైన్ ఆరటిస్ స్ుటిడియ, 

హైదరబదు. ఫను: 04042206233

ముదరణ: ముద్రకా ఆఫ్సట్ పిరంటరస, వజయవాడ 
ఫను : 08662579129
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అ న నా ం  తి నే  వా ళ్ళ ు ళ! 
పటనాం నుండి వ్చ్చడు  మామయయ. 
మామయయ, చిట్టు  ఇదదర్పూ  కొత్తపల్లిలో సాయంత్రం పూట  నడచుకొని పోత్ున్నార్పు.

వాళ్ళళవెనకనుండి వ్చిచన ఓ ట్రికటుర్పు వాళ్ళలిని దాటుకొని బర్పువగా ముందుకు పోయింద్. 

ఆ  ట్రికటుర్పు   వెనక  ఓ  ట్రిలీ  ఉంద్.  దాని  నిండుగా   వ్డలి  బసాతలు-  ఎత్ుతగా  అమరిచ  ఉన్నాయి. 

వాట్మీద  నలుగురైదుగుర్పు  కుర్పరివాళ్ళుళ  కూర్చని  ఉన్నార్పు.   ఆ  వ్డలి  యజమాని  రైత్ు  కొంచెం 
పెదాదయన-  ట్రికటుర్పులో డ్రిైవ్ర్పుతోబాటు కూర్చని ఉన్నాడు. 

"వ్డలినుండి  బియయం  వ్స్ుతంద్  పాపా"  చెపాపుడు  మామయయ,  చిట్టుక్.  "ఇకకడేమైన్   రైసమిల్ 
ఉందా?" 

చిట్టు దూర్పంగా ఉననా రైసమిలులిను చూపించింద్. 

"ఊఁ..ఇద్  వెళ్ళద్  అకకడిక.  మిలులిలో  యంత్రిలుంటై.  అవి  వ్డలిమీద  ఉండే  పొటుటును  తీసేసి, 

పాల్ష్  పట్టు,  తెలలిట్  బియ్యనినా  బయట్క్  తీస్ుకొసాతయి.  ఆ  బియ్యనినా  ఉడిక్ంచితే  మనం  తినే 
మల్లిపువవు లాంట్ అననాం త్య్ర్పవత్ుంద్" వివ్రించ్డు మామయయ.
ట్రికటుర్పు  వీళ్ళలి  ముందుగా  ఎడమవెైపుక్  తిరిగింద్.   ట్రిలీలో  బసాతలమీద  కూర్పుచననా  వాళ్ళుళ  ఒకక 
పెటుటున  అరిచ్ర్పు-  "ఓయ!  మలలిగా!  మలలిగా   తిర్పుగొరే,  డ్రిైవ్ర్పూ!"  అని.  అదే  స్మయ్నిక్ 
ట్రికటుర్పులో  కూర్పుచననా  రైత్ూ  అరిచ్డు  ఇంకా  గట్టుగా- "ఓయ!  జాగరిత్తగా  పటుటుకొని  కూర్చండిరా 
న్యన్! పైెనుననా వాళ్ళళంత్ అస్లే అననాం తినే న్ కొడుకులు!" అని. ట్రికటుర్లి వాళ్ళలింత్ నవావుర్పు. 

ట్రికటుర్పు మలుపు తిరిగి రైస్ుమిలులివెైపుగా  పోయింద్. 

" 'అననాం  తినే న్ కొడుకులు' అంటే ఏంట్ మామయ్య?" అడిగింద్ చిట్టు. 
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ఏం  చెపాపులో   తెలీక   మామయయ   నీళ్ళుళ  నమిలాడు-  "అద్..అదేద్  తిటుటు,  పాపా"  అన్నాడు 
త్డబడుత్ూ. 

వీళ్ళళ  పకకనే  నడుస్ూత  వ్స్ుతననా  త్త్  ఒకడు  అద్  విని  గట్టుగా  నవివు,  చెపాపుడు- "ఏం  లేదు  పాపా! 

ఇద్వ్ర్పకట్  కాలంలో  పల్లిలోలి  అందర్పూ  ర్జూ  రాగి  ముదద  తినేవాళ్ళుళ.  జొననా  అంబల్  త్రిగేవాళ్ళుళ. 
స్ంకట్ తినీ తినీ రాళ్ళళలాగా గట్టుపడి, బలంగా  ఉండేవి వాళ్ళలి శరీరాలు. మరి ఇపపుట్వాళ్ళుళ- ఇద్గ 
మీ  మామయయలాంట్  వాళ్ళలింత్-  మల్లిపువవులాంట్  తెలలిట్,  మత్తట్  అననాం  తినేక్  అలవాటు 
పడ్డార్పు. అపపుట్ వాళ్ళళ బలాలు లేవ ఇపుపుడు! ఇద్గ, మీ మామయయనే  చూడు- ఎట్లి ఉన్నాడ్ 
చూశావా,  నీర్పస్ంగా?  ఒకక  బసాత   వ్డులి   లేవ్నెత్తడంటే   ఎముకలు  టపటపా  విరిగి  
ఊర్పుకుంట్యి.  అదే  అంటున్నాడు,  ఆ  ట్రికటుర్పులో  పెదదయయ-  'వీళ్ళలింత్  అననాం   తినే  న్ 
కొడుకులు'"- అనేసి చకాక పోయ్డు త్త్. 

"రాగి ముదద అంత్ మంచిదా, మామయ్య?!" అడిగింద్ చిట్టు. 
"అవనట,  చిట్టు.  రాగులోలి  చ్లా  కాల్షియం  ఉందట,  ఐర్పన్  ఉందట.  ఇద్వ్ర్పకు  ఇకకడ  పల్లిలోలి 
అంత్ రాగులు, జొననాలు, స్జజలు, సామలు, ఆరికెలు, ఉలవ్లు- ఇట్లి ర్పకర్పకాల  చిర్పుధాన్యలు 
బాగా  తినేవాళ్ళుళ.  నిజంగానే  వాట్లో  ఉననానినా  పోషక  త్త్వులు  మనం  తినే  తెలలి  బియయంలో   లేవ" 

నిజాయితీగా చెపాపుడు మామయయ. 
"మరైతే మనం  కూడ్ ఇపుపుడు  బియయం మానేసి వాట్నే తినచుచగా?" అంద్ చిట్టు. 
"మరేఁ  మాత్లీలి!  న్  పారిణం  తీసాతవా,  ఏం?!  అవి ఏమంత్  ర్పుచిగా  ఉండవ  త్లోలి!  మత్త మత్తగా, 

గట్టు గట్టుగా, ఉడికీ ఉడకనటులి- అమ్మా! త్లచుకుంటేనే భయం వేస్ుతంద్" అన్నాడు మామయయ 
తేల్కగా నవివు. 
"ఏమైన్ స్రే, 'మంచివ్ంటే తిన్ల్' అని నువేవు చెబుత్వ కద, మామయ్య?!  ఇవ్నీనా మంచివి 
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గనక, మనం వీట్ని అపుపుడపుపుడూ తింటుందాంలే, కనీస్ం. బలం వ్స్ుతంద్ కదా, మనక!"అంద్ 
చిట్టు. 
"ఏంటో త్లీలి! ఇవాళ్ళలి  ఈ ట్రికటురేద్   న్ పారిణం  తినేందుక  వ్చిచనటులింద్" అన్నాడు మామయయ. 
"ఇంటోలి   అమమాకూడ్  ఒకకసారి   రాగిముదద,  జొననాస్ంకట్   చేస్ుతంద్  మామయ్య.  అయితే  అవి 
చేసినపుపుడలాలి  నేనూ  నీలాగానే  'కుయ  కుయ'  అనేదానినా.  న్కు  తెలీదు  కదా,  వాట్లో  బలం 
గురించి, అందుకని అట్లి చేసేదానినా!  మరి ఇకమీద నేను  వ్ంకలు పెటటుకుండ్ ఇషటుంగా  తింట్ను. 

ఇవాళ్ళళ   మనిదదరి   కస్ం   స్పుషల్గా   రాగిముదద  చెయయమందామా?"  అంద్  చిట్టు,  పెదదదానిలాగా 
ముఖం  పెట్టు. 
మామయయక్ స్రే అనక త్పపులేదు. 

మనం అందర్పమూ కూడ్ చిట్టు బాట పడదాం. చిర్పుధాన్యల వాడకం పెంచుదాం- కవ్లం బియయం 
తింటే  చ్లదు: గుర్పజాడ అపాపురావ గార్పు చెపిపునటులి, "ఊస్ుర్మని మనుషులుంటే-దేశమేగతి 
బాగుపడునోయ? తిండి కల్గితే కండ కలద్య-కండ కలవాడేను మనిషోయ". మనం బలంగా 
ఉంటేనే కద, దేశం బలంగా ఉండేద్?! అందుకని, బాగా తిందాం! ర్పకర్పకాల పదారాథాలు తిందాం!

మీర్పు అందర్పూ  బలంగా పెర్పగాలని కర్పుకుంటూ, 

కొత్తపల్లి బృందం 
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మీకు ఈ పుస్తకం నచిచందా?  మరైతే  దీనినా వ్ృధా పోనివ్వుకండి.  మీదగగర్పుననా  
పుస్తకాలను  మీ   సేనాహిత్ులతో  త్పపుకుండ్  పంచుకండి.  'పుస్తకాలు 
పంచుకవ్టం'  బలే    బాగుంటుంద్!   దానివ్లలి  అందరికీ    లాభమే     మరి!
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నీ తి చ ం ద్ రిక  
జరిగిన కథ:యుదధంలో  నెమల్ గెల్చింద్.  ఓడిన హంస్ రాజుకు గూఢచ్రి కొంగ వ్చిచ శత్ురిరాజయపు విశేషాలు  
చెబుత్ుననాద్.  అకకడ  పరిధానమంతిరి  దూర్పదరిశి నెమల్క్  'కుందేలు  - పిటటు- పిల్లి'  కథ చెపిపుంద్.  కుందేలు, 
పిటటు త్మ  త్గవ తీర్పచమని పిల్లి దగగర్పకు వెళ్ళయి. ఇక చదవ్ండి, నీతిచంద్రిక   50 వ్ భాగం...  

మూలం: కీ.శే. కందుకూరి వీరేశల్ంగం స్ర్పళీకర్పణ: ఘడియ్ర్పం వేంకట న్రాయణ శర్పమా

'పెదదల  దగగరిక్  పోదాం!  వెనక్క  త్గేగద్  లేదు! 

ఈ  రాతిరి  గడవ్నియియ.  తెలాలిర్పగానే  పోదాం!" 

అని,  మిగిల్న  రాతిరిని  ఏద్  ఒక  విధంగా 
గడిపింద్ కపింజలం.  

తెలలివార్పగానే  అద్  కుందేలును  నిదరలేపి, 'పద, 

పోదాం-  మన  త్గవలను తీరేచ  పెదదల దగగరిక్! 

నీకు  ఎవ్రి  మాటంటే  నమమాకం?"  అని 
అడిగింద్. 

"నర్పమాదా  నదీ  తీర్పంలో  'దధికర్పుణడు'  అనే 
పిల్లిరాజు  ఒకడున్నాడు.  అత్ను  వ్యస్ులో 
పెదదవాడు,  లోకపు  తీర్పు  తెనునాలు,  వ్యవ్హార్ప 
స్ర్పళి  తెల్సిన  వాడు,  శాంత్మూరిత, 
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ధారిమాకుడునూనా.   మన  త్గవను  తీర్పచగల-

వాడు అత్నే!" అననాద్ కుందేలు.  

'అవను కాబోలు' అనుకుననా కపింజలం 
'స్రే'నననాద్.  అలా  కుందేలు,  పిటటు  పోయి 
పోయి మధాయహానానిక్ దధికర్పణం ఉండే చోటును 
చేర్పుకున్నాయి.  అయ్య!  పోయేకాలం 
దాపురించినపుపుడు,  త్లలు  తెగిపడ్ల్సిన 
చోటు  ఎంత్దూర్పం  అయిన్  స్రే,  కాళ్ళులి 
శరీరానినా అకకడిక ఈడుచకుపోత్యి గదా! 

అట్లి  ఆ  దీర్పఘకర్పణం,  కపింజలం  రండూ 
నర్పమాదానద్  ఒడుడాకు  నడిచిపోయినెై.   అకకడ 
త్పస్ుసి చేస్ుకుంటుననాటులి కూర్పుచననా ముస్ల్ 

పిల్లిని  చూసి,  'అద్  వ్ట్టు  కపట  ధారిమాకుడు' 

అని,  'కవ్లం  కడుపు  నింపుకునేందుక  దాని 
వేషం  అంత్'  అని  తెలుస్ుకలేక-

పోయిన్యవి. 

అయిన్,  దూర్పంగానే  నిలబడి- "సావుమీ!  ఓ 
పిల్లిరాజా!  మాలో  మాకు  స్థాల  వివాదం  ఒకట్ 
మొదలై్ంద్-  ధర్పమా  స్వుర్పూపులై్న  త్మరి 
స్నినాధిలో  మా  స్మస్యకు  పరిషాకర్పం 
లభిస్ుతందని  చ్లా  ఆశతో,  ఎంతోదూర్పం 
నుండీ  వ్చ్చం.   ఊరిక  నిలబడనివ్వుక, 

త్వుర్పత్వుర్పగా  మా  పోట్లిటను  తీరిచ,  మమమాల్నా 
మా  నివాసాలకు పంపు" అన్నాయి. 

అపుపుడ్  ముస్ల్  పిల్లి  తెల్విగా  "అయయలారా! 

మీరేమ్  దూర్పంనుండీ  చెబుత్ున్నార్పు. 

ముస్ల్త్నపు  బర్పువకు  నేను  చేసే 
చ్ందారియణ వ్రిత్ంకూడ్ తోడయేయస్రిక్,  న్ 
వినిక్డి  బాగా  త్గిగపోయింద్.   మీరేం 
చెబుత్ున్నార్  న్కు  స్రిగా  వినబడమే  లేదు! 

మీరిదదర్పూ చెర్క చెవిదగగరా చేరి,  మీర్పు మీర్పు 
చెపపుదలచుకుననా  అంశాలను  పెదద  గొంత్ుతో, 

స్పుషటుంగా చెపపుండి. 
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మధాయహనాం  అయియంద్-  న్కుపూజా 
స్మయం  దగగర్ప  పడుత్ుననాద్.   పూజలు 
ముగించుకొని  దానధరామాలు  చేస్ుకవాల్సి 
ఉననాద్.   అయిన్  త్గవ  తీరేచవాళ్ళుళ 
ఎందరందర్  ఉన్నా  కానీ,  మీర్పు  వాళ్ళళను 
ఎవ్వురినీ  కాదని,  నేనేద్  పక్షపాత్ం  లేకుండ్ 
తీర్పుపు  చెబుత్నని,  అంత్దూర్పం  నుండి 
వ్చ్చర్పు!  అట్లింట్  మిమమాల్నా  ఊరిక  వెనక్క 
పంపించటం, మాలాంట్ త్పస్ువులకు త్గదు. 

ఈ  లోకంలోనే  ఎలలికాలం  ఉట్టు  కటుటుకుని 
ఎవ్వుర్పమూ  ఊగులాడం.  చచిచపోయిన-

పుపుడు ధర్పమాం ఒకకట్ త్పపు, మరేవీ  మన వెంట 
రావ.   కాబట్టు  అట్లింట్  ధరామానినా  మాత్రం, 

ఎనినా  కషాటులు  ఎదురైన్  స్రే, 

పోగొటుటుకకూడదు.   ఇదే  స్త్యం.  మనం 
స్త్యనినా  ఎపుపుడూ  త్పపుకూడదు.   అనినా 
శుభాలకూ మూలం స్త్యమే.  

స్త్యనిక్ తోడుగా మనకు భూత్దయ కూడ్ 
ఉండ్ల్.   అనినా  ధరామాలకూ  అలంకార్పం 
భూత్దయే.   'త్న  శరీర్పంలో  ఎకకడ్ైన్ 
ములులి ద్గితే త్నకు ఎంత్ నొపిపు పుడుత్ుంద్! 

ఇత్ర్పుల  శరీరాలూ  అట్లింట్వే  కదా?'అని 
తెలుస్ుకొని,  వివేకవ్ంత్ులు  ఎలలిపుపుడూ 
హింస్కు దూర్పంగా ఉంటుంట్ర్పు.  

కానీ  దురామార్పుగలకు  ఇంత్  లోత్ుగా  అర్పథాం 
ఎకకడవత్ుంద్?!  అందుకని  వాళ్ళుళ  దయ్-

ధరామాలను  విడచి,  కవ్లం  బరత్కటంకస్ం 
ఇత్ర్ప జీవల హింస్కు పాలపుడుత్ుంట్ర్పు.  

"త్నను  ఆశరియించిన-వాళ్ళళను  కాపాడట్నినా 
మించిన  ధర్పమాం  లేదు'  అని  మన  గరింధాలనీనా 
ఘోషిస్ుతన్నాయి కదా.  

అంతేకాదు-  లోభం  అనేద్  ఉననాదే,  దానినా 
ముందుగానే  మొదలంట్   మటుటుపెటేటుయ్ల్. 

మీరే  చెపపుండి,  ఎంత్  స్ంపాద్ంచిన్  గానీ, 

మనం  పోయేటపుపుడు  లోకంలోంచి  దేనెనాైన్ 
మూట  గటుటుకొని  పోత్మా?  పోము  కదా! 

అయిన్  చూడు,  'ఓ  దురాశా! 

పాపభూయిషటుం  అయిన  ఈ  కల్కాలంలో 
నువెవుంత్మంద్ని  వ్శపర్పచుకున్నావే! 

ఎంత్మంద్తో  ఎనెనానినా   చెడడాపనులు 
చేయిస్ుతన్నావే!  అబాబ!  నీ  మాట  ఎతితతేనే  న్ 
గుండ్లు  పగులుత్ున్నాయే!'  "  అంటూ 
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చలలిని  మాటలతో  ధర్మాపన్యస్ం  చేయటం 
మొదలుపెట్టుంద్.  

అద్  విని   పిటటు,  కుందేలు  రండూ  చ్లా 
ముచచట  పడ్డాయి.   త్మ  పోర్పును  దానిక్ 
మరింత్ చకకగా  వినిపించేందుకు అవి రండూ 
పిల్లి  దగగరిక్  పోయినెై.  దాని  చెవలోలి  త్మ 
త్గవను  వినిపించేందుకు  వ్ంగినెై- 
మర్పుక్షణం  ఆ  దొంగ  పిల్లి  కాళ్ళళతో  ఆ 
రండింట్నీ  చికకబట్టుంద్;  ఒకకసారిగా  వాట్ 
మడలు కొరిక్ంద్;  వాట్ని  చిత్రవ్ధ చేసేసింద్. 

పిటటుపోర్పు-కుందేలు పోర్పు అలా పిల్లి తీరిచంద్. 

చివ్రిక్షణంలో  ఆ  కుందేలు,  పిటటు  రండూ 
"అయ్య!  ఒకక   రాతిరిక్  ఎవ్ర్పు  పడుకుంటే 
ఏమిలే'  అని  ఊర్పుకక,  లేనిపోని  త్గవ 
పడటం  ఏమిట్,  స్ుఖంగా  అడవిలో  పడి 
ఉండలేక  పొరిదుదనే   లేచి  ఇకకడిక్  పడి 
రావ్టమేమిట్,  వ్చిచ  ఈ  దురామార్పుగడిని 
ఆశరియించటం  ఏమిట్,  వీడి  దొంగ  మాటలు 
విని ఇంత్వ్ర్పకూ తెచుచకవ్టం ఏమిట్?!  

'పోర్పు నషటుం- పొందు లాభం' అని పెదదలు చెప్పు 
మాటలు  వినలేదే!  చ్వ  మూడినపుపుడు, 

ఎవ్వురిమాటలూ   పనిక్రావ.   'త్నొకట్ 
త్ల్సేత దవై్ం  ఒకట్ త్ల్చింద'ట! రాసి  పెట్టుంద్ 
జర్పగక  మానదు!"  అని  విచ్ర్పపడుత్ూ 
పారిణాలు  విడిచ్యి.  

పిల్లిక్ అట్లి వాట్ మాంస్ంతో రండు ర్జులు 
వేరే  దేనీనా  వెత్ుకకకుండ్  నడిచింద్.  కాబట్టు, 
త్కుకవ్వాడిని  ఊరిక  అందలం 
ఎక్కంచకూడదు" అని చెపిపుంద్  పరిధానమంతిరి 
దూర్పదరిశి. 
అపుపుడ్ నెమల్ రాజు చిత్రవ్ర్పుణడు దూర్పదరిశిని 
చూసి  "అవను  నిజమే.  మీర్పననాటులి   మేఘ-

వ్ర్పుణడిక్  వేరే  ఉపకార్పం  ఏదైన్  చేదాదం.   కానీ 
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ముందుగా ఒక పని చేదాదం. మనం గెలుచకుననా 
ఆ కర్పూపుర్ప దీవుపానిక్  ఈ మేఘ వ్ర్పుణడిని మళీళ 
ఓసారి   పంపుదాం.  ఇత్ను వెళిళ ఆ రాజయంలో 
ఉననా  మంచి  మంచి  వ్స్ుతవలను  అనినాంట్నీ 
ఇకకడిక్  తెచిచ  పెడత్డు.   అట్లి  తెచిచన 
అదుభుత్  వ్స్ుతవలలో  కొనినాంట్ని  మన 
బంధువలకు,  మిత్ురిలకు  బహుమానంగా 
పంపుదాం.  కొనినాట్ని  మన  తోట్వారిక్ 
పంచుదాం.   మిగిల్నవాట్ని  మనం  ఇషటుం 
వ్చిచనటులి అనుభవిదాదం.  ఆ త్రావుత్ మనమే 
ఎలలికాలం   ఇక  ఎదుర్పులేకుండ్   ఆ 
దీవుపానినాకూడ్  పరిపాల్ంచచుచ..!"  అని 
స్ంతోషంగా  ఇంకద్ చెపపుబోయింద్. 

అపుపుడ్  పరిధాని  నవివు,  వినయంగానే  "పరిభూ! 

ఇంకా  జర్పగని  పనులను   దలచుకొని  స్ంతోష 
పడదదని  ధర్పమాం తెల్సినవాళ్ళుళ చెబుత్ుంట్ర్పు. 

ఆలోచనల  పలలికీనెక్క  ఊహల  ఊరేగింపులో 
మమైర్పచేవాడు   చివ్రిక్  ప్లపిండి  కుండను 
కూడ్  పగలగొటుటుకుననా  బారిహమాణుడి  మాద్రి, 

బాధ  పడత్ర్పు.   మీకు  ఆ  కథ  చెబుత్ను 
వినండి- 

దే వ్ శ ర్ప మా  అ నే  బా రిహ మా ణ ు డి  క థ  
అయ్ధాయ  నగర్పంలో  దేవ్శర్పమా  అనే 
బారిహమాణుడొకడు ఉండేవాడు.  

స్ూర్పుయడు నెలకొక రాశిలో స్ంకరమణం 
చెందుత్ుంట్డు  కదా;  అట్లి  స్ూర్పుయడు 
(మారిచనెలలో)  స్ంకరమణం  చెందుత్ుననా 
స్మయంలో   శారిదధం  పెటటుటం  ఆ  ర్జులోలి 
ఆనవాయితీగా ఉండేద్.  దేవ్శర్పమాకూ అలా ఓ 
శారిదధకర్పమా  చేయించేందుకు  ర్పమమాని  పిలుపు 
వ్చిచంద్. 

ఆ పని చేయించినందుకుగాను వాళ్ళుళ అత్నిక్ 
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కడుపునిండ్  భోజనం  పెట్టు,  'ప్లపిండి'తో 
నిండిన కుండనొకదానినా దానంగా ఇచ్చర్పు.  

అత్నిక్  ప్లపిండి అంటే చ్లా ఇషటుం. ప్లపిండి 
దానంతో అత్ని మనస్ుసి  ఉపొపుంగిపోయింద్. 

అలా  అత్ను  ఒక  చేతోత   ప్లపిండి 
కుండనెత్ుతకొని,  మర్క  చేతోత   ఎకుకవ్గా 
తిననాపుపుడు  కల్గే   ఆయ్స్ంతో 
ర్పుపుకుంటూ,  పొటటు  నిముర్పుకుంటూ 
ఊరిక్   బయలు దేరాడు.  

కొంత్  దూర్పం  పోయ్క  అత్నిక్  ఒక  కుమమారి 
ఇలులి  కనిపించింద్.   ఆ  ఇంట్  అర్పుగు  మీద 
వ్ర్పస్లు వ్ర్పస్లుగా ప్రిచ పెట్టున కుండలు ఉనెనాై. 
వాట్   ముందు  కంట్క్ ఇంపుగా కనిపిస్తంద్, 

ఒక్ంత్  ఖాళీ  స్థాలం!  దానినా చూడగానే అత్నిక్ 
పారిణం  లేచివ్చిచనటలియింద్.  గబగబా 
అకకడిక్  వెళ్ళడు;  గచుచమీద  త్న  ధోవ్తిని 
పర్పచ్డు;  త్లకు  చుటుటుకుననా   బటటును  తీసి 
చుటటు  కుదుర్పుగా  చేసి  పరికకన  పెట్టు,  దానిమీద 
త్ను  తెచిచన  ప్లపిండి  కుండను  కుదుర్పుగా 
కూర్చబెట్టుడు;  కుకకలు  వ్గెైరాలు  వ్సేత 
బెద్రించేందుకని  కుడి  చేతిలో   ఒక  కటటును 

పటుటుకున్నాడు;  ఎడమ  చేతిని  త్లక్రింద 
పెటుటుకున్నాడు;  పంచెమీద   విశారింతిగా 
పడుకున్నాడు. 

చకకగా కళ్ళుళ స్గం మూస్ుకొని, ఆలోచన 
మొదలు  పెటటుగానే  అత్ని  ఊహలకు  రకకలు 
వ్చ్చయి- ఇలా అనుకున్నాడు: "ఇద్గ, ఈ 
స్త్ుతపిండిని  ఇపుపుడే  అమమాను-  మంచి  ధర్ప 
పల్క్నపుపుడు అముమాత్ను... 

అట్లి  అమమాగా  వ్చిచన  డబుబతో  ఓ   మేకను 
కొంట్ను.   అద్  ఏడ్ద్క్  రండు  పిలలిల్నా 
పెడుత్ుంద్.   వాట్క్  పుట్టున  మేకలు  కూడ్ 
ఒకక స్ంవ్త్సిర్పంలో పెదదవెైపోత్యి...  
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అట్లి  కొనేనాళ్ళుళ  గడిచేస్రిక్,  అవి  అనేక  వేలు 
అవత్యి.   అపుపుడు  వాట్ననినాట్నీ 
ఒకకసారిగా అమేమాసాతను. అమేమాసి నూర్పు పాడి 
ఆవలను కొంట్ను...  

ఆ నూర్పు ఆవలూ కూడ్ కొనేనాళ్ళుళ గడిచేస్రిక్ 
చ్లా   దూడలను  యీనత్యి.   అవ్నీనా 
మందలు  మందలుగా  వ్రిథాల్లి,  చివ్రిక్  మా 
పెర్పడు అంత్ వాట్తోటే  నిండిపోత్ుంద్...

అపుపుడు  వాట్తో  గొపపు  వ్యవ్సాయం 
చేయిసాతను.  న్  పొలాలలో  పండిన  పంటలోలి 
కొంత్  భాగానినా  అమిమా  లక్షలోలి   డబుబ 
స్ంపాద్సాతను.  దానితోపాటు  మరికొనినా  కడ్ 
దూడలను  కూడ్  అమిమా   డబుబ 
కూడబెడత్ను.   ఆస్రిక్  నేను  ఖచిచత్ంగా 
కట్శవుర్పుడిని అయిపోయి ఉంట్ను...  

త్రావుత్ మా ఇంటోలి ఏమూల చూసిన్ కుపపులు 
తిపపులుగా  పడి  మూల్గే  డబుబను  చూసి, 

అందర్పూ  'మేం  పిలలినిసాతం,  మేం  పిలలినిసాతం' 

అని న్ చుటూటు తిరిగిపోత్ుంట్ర్పు...  

అట్లి  వ్చిచన  పిలలిలో  అందం,  చందం  ఉననా 
అమామాయిని  ఒకదానినా  నేను  పెళిళ  చేస్ు-

కుంట్ను.  త్రావుత్ మాకు మనమాధుడిలాంట్ 
అందమైన కొడుకు ఒకడు పుడత్డు.  వాడిక్ 
మా 'స్మశర్పమా' ప్రే పెడత్ను.  త్రావుత్,...

ఇంట్ పనులలో  స్మయం చికకక, ఒకర్జున 
మా  ఆవిడ  కొడుకును  తెచిచ  న్  ముందు 
విడిచిపెట్టు పోత్ుంద్- అమరాయదగా.  

అపుపుడు  నేను  కపం  పటటులేక  ఆమ  వెనుకగా 
పోయి,  న్  చేతిలో  ఉననా  ఈ  కటటుతో-  ఇద్గ- 

ఇట్లి   న్లుగు  వాయిసాతను-" 

అనుకునేంత్లో  అత్నిక్  నిజంగానే  కొంచెం 
గమనం  త్పిపుంద్-  నిజంగానే  భార్పయ  వ్చిచ 
ఎదుర్పుగా  నిలబడింద్  అనుకున్నాడు; 

నిజంగానే  కపం  పటటులేకపోయ్డు; 

నిజంగానే  చేతిలో  ఉననా  కటటుతో  ఆ  పిండి 
కుండను  ముకకలు  ముకకలుగా  దంచి 
కొట్టుడు!  

అత్ను  అట్లి  కటటును  విసిరి  కొటేటుటపుపుడు   ఆ 
దబబలలో కొనినా  అకకడ ప్రిచ పెట్టున  కుండలకు 
త్గిలాయి. అవి కూడ్ టపాలున  పగిలాయి!

ఆ  చపుపుడు  విని  అద్రిపడడా  కుమమారివాడు 
లోపల్నుండి  పర్పుగెత్ుతకొని  వ్చిచ  చూసాడు. 
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కపం ఆపుకలేక ఆ వెరిరి బారిహమాణుడిక్ త్నూ ఓ 
న్లుగు  దబబలు  బహూకరించి;'ఇంకా 
ఇకకడుంటే  ఏం  చేసాతడ్'  అని  భయపడి 
అత్నినా   త్వుర్పత్వుర్పగా  అకకడినుండి 
త్రిమేశాడు!  

కాబట్టు,  ఇంకా  జర్పగని   పనులను  త్లచుకొని 
ఇపుపుడే స్ంతోషంతో ఉబిబ త్బిబబబయేయవాడు 
అంత్కు  ముందు  ఉననాదానినా  చెడగొటుటు-
కవ్టమే  కాదు;  తోట్వారిలో  కూడ్  నవవుల 
పాలవత్డు" అననాద్. 

నెమల్రాజు అపుపుడు త్న  మంతిరిని సాదర్పంగా 
చూసి,  "దీర్పఘదరీశి!  నువవు  చెపిపుంద్  అంత్ 
బాగుననాద్.  నువ్వుననాటులి,  మేఘవ్ర్పుణడు 
కర్పూపుర్ప  దీవుప  రాజుగా  త్గడని  మేం    కూడ్ 
అంగీకరిస్ుతన్నాం.  అయితే  మరి   అకకడ 
పాలకుడిగా  మనవాళ్ళలిలో  ఎవ్రినా 
నియమించచోచ  అద్  కూడ్  నువేవు  చెపుపు" 
అననాద్.   (ఎవ్ర్పు  రాజవత్ర్  మళీళ 
చూదాదం...) 
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పుస్తకం తోడుగ
గుర్పువల అండగ
మనుసి నిండుగ
చెయ చదువల పండుగ
పొందు జాఞానం మండుగ
లేనిచో జీవిత్ం దండగ!

-ఎ ం . అ శ వు ర్ప థాన్ రా య ణ  గా ర్ప ు , గ ణి త్  స్ హా య కు ల ు ,

Zphs, గ ు ం డు వా రి  ప ల్ లి, త్ ల ు పు ల  మ ం డ ల ం , 

అ న ం త్ పు ర్ప ం  జి లా లి.

పుస్తకం దొర్పకడం మీకొక వ్ర్పం
చదవ్డం కాదేమీ కషటుం
చదవ్కపోతే మీక నషటుం
కనుకనే,

చదువపైె చూపండి ఇషటుం
పొందండి పాస్యేయ అదృషటుం
ఫెయిలయితే,

ఉండదు అంత్కన్నా దుర్పదృషటుం!

కవిత్లు
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మి త్ ర ద్ రిహ ం  
ర్పచన:  ఎ.శిరీష,  8  వ్  త్ర్పగతి,  జిలాలి   పరిషత  ఉననాత్  పాఠశాల,  గుండువారిపల్లి,  త్లుపుల  మండలం, 

అనంత్పుర్పం జిలాలి.  

అనగా అనగా ఒక ఊళ్లి  ఒక కతి, పిల్లి, ఎలుక 
ఉండేవి. సాధార్పణంగా పిల్లిక్ ఎలుకకు పడదు 
కదా;  కానీ  ఈ  పిల్లి-ఎలుకలు  మాత్రం  మంచి 
మిత్ురిలు. 

ఊరి  చివ్ర్పన,  అడవిక్  దగగర్పలో   ఇళ్ళులి 
కటుటుకున్నాయి అవ్నీనా. ర్జూ మూడూ కల్సి 

అడవిక్  వెళ్ళవి;  వేట్కవి   త్మకు  కావ్లసిన 
ఆహారానినా  స్ంపాద్ంచుకునేవి;  ఆనందంగా 
కాలం గడుపుత్ూండేవి.  

అయితే  ఒకసారి  ఎండ్కాలం,  వానలు 
అస్సిలు  పడలేదు.  అడవ్ంత్ 
ఎండిపోయింద్. పిల్లి, ఎలుకలకు పర్పవాలేదు 
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గానీ, కతిక్ మాత్రం  అకకడ జీవించటం కషటుం 
అయియంద్. కతి కషాటునినా గమనించినెై, ఎలుక- 

పిల్లి . 
ఒకర్జున,  కతి  వింటుండగా  అవి  రండూ 
మాట్లిడుకున్నాయి-"న్కు  ఇకకడ  ఆహార్పం 
స్రిగాగ  దొర్పకటం  లేదు.  పట్నానిక్  పోతే 
బాగుండుననిపిస్ుతననాద్" అననాద్ పిల్లి. 
"న్కూ  స్మస్యగానే  ఉంద్;  నేనూ   వ్సాతను" 

అననాద్ ఎలుక. 

కతి  మాత్రం  ఏమీ  మాట్లిడలేదు.  దానికీ 
వెళ్ళలనిపించింద్  చ్లాసార్పులి.  అయితే  ఆ 
స్ంగతి  చెబితే  పిల్లి-ఎలుక  ఏమంట్య్  అని 
అద్  వాట్తో  ఇంత్వ్ర్పకు  ఆమాట  అనలేదు. 

"నువేవుమంట్వ?" అడిగాయి పిల్లి-ఎలుక. 

"కొంచెం ఆలోచించి చెబుత్ను" అననాద్ కతి. 

మర్పున్డు  కతి  త్న  నిర్పణయ్నినా 
పరికట్ంచింద్:  "నేను  పట్నానిక్  వెళ్ళుతన్నాను" 

అని. 

ఎలుక,  పిల్లి  చ్లా  స్ంతోషించ్యి.  అయితే 
వాట్  మనస్ు  చివకుక  మననాద్-  "మీర్పు 

వ్స్ుతన్నార్పుగా?!"  అని  మాట  వ్ర్పస్కెైన్ 
అడగలేదు కతి. 

అయిన్  "ఇంత్  కాలం  కల్సి  ఉన్నాం  కదా, 

ఇపుపుడు  మాత్రం  విడిపోయేదందుకు?" 

అనుకొని,  పిల్లి-ఎలుక  కూడ్  కతి  వెంట 
పటటుణానిక్  బయలు దేరాయి. 

ఇంకా పటటుణం చేర్పకనే, దారిలో కతిక్ ఒక 
బంగార్పున్ణెం దొరిక్ంద్. పిల్లి-ఎలుకలకు  ఆ 
న్ణెం   విలువ్  తెలీదు  గానీ,  కతి  చ్లా 
తెల్వెైనద్- "ఇద్  మీకమీ  పనిక్  రాదులే,  నేను 
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ఉంచుకుంట్ను  దీనినా"  అని  అద్  అంటే, 

"దానిదేముంద్,  నువేవు  ఉంచుక.  దీంతో  ఏం 
చెయ్యలో  మాకం  తెలుస్ు?"  అన్నాయి  పిల్లి-
ఎలుక. 

కతి   ఆ  బంగార్పు  న్ణానినా   పటటుణంలో  అమిమా 
చ్లా  డబుబలు  స్ంపాద్ంచింద్.  ఒకకసారిగా 
వ్చిచన పెదద మొత్తంతో  వెనువెంటనే  అద్ కాసాత 
షావకార్పు అయియంద్.  

కతి వెంట వ్చిచన పిల్లి-ఎలుక అకకడిక్ దగగర్లినే 
వేరే  ఎవ్రి  ఇంటోలినో   జీవించటం  మొదలు 
పెట్టుయి. ఆ యింట్ వాళ్ళుళ దయ త్లచి పిల్లిక్ 
ఇంత్  అననాం  పెడితే  అద్  దానినా  ఎలుకతో 
పంచుకొని  తినటం   మొదలు పెట్టుంద్. 

పటనాం  వ్చ్చక,  కతి  ఇక  పిల్లి-ఎలుకలకసి 
చూడనే లేదు.  త్నకు  వ్చిచన డబుబతో  పెదద 
ఇలులి కట్టు, చుటూటు కంచె వేసింద్ అద్!  

ఒకసారి   పిల్లి-ఎలుక  కతిని  చూడడ్నికని 
వెళ్ళయి.  కతిక్  వాట్ని  చూసేత  చికాకు 
అనిపించింద్.  వాట్మీద   కపం  చేస్ుకొని, 

నిషాకర్పణంగా  వాట్ని   కటటుతో  కొట్టు 
త్రిమేసిందద్!  

దాంతో   ఆ  చుటుటుపకకల  ఎకకడ్ 
కనబడకుండ్  వెళిళపోయిన  పిల్లి-ఎలుక 
త్వుర్పలోనే  పట్నానినా  ఏవ్గించుకున్నాయి. 

కొన్నాళ్ళళకు రండూ బయలుదేరి తిరిగి  పల్లిను 
చేర్పుకుని,  అడవిక్  పోయి  సేవుచఛగా బరత్కటం 
మొదలు పెట్టుయి.  

ఇక అకకడ, పటనాంలో  కతిక్  ఒక   నకక 
దొరిక్ంద్.  ముదుద ముదుదగా మాట్లిడి  కతిని 
బుటటులో  వేస్ుకుననాద్  నకక.  కతి దానినా  నమిమా, 
అదేద్  గొపపు  తెల్వెైనద్  అనుకుననాద్.  దానితో 
సేనాహం చేసింద్.  కొంత్ కాలానిక్,  కతి త్నను 
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గుడిడాగా  నముమాతోంద్  అని  తెల్యగానే,  నకక 
కతిని  మ్స్గించింద్:  కతి  దాచుకుననా 
డబుబనంత్   అద్   ఒకక   పెటుటున   ఎత్ుతకెళిళ-
పోయింద్! 

డబుబ  ఉననాంత్  వ్ర్పకూ   కతిని  గౌర్పవించిన 
పటనాం  వాళ్ళుళ,  ఇపుపుడు  'దాని  దగగర్ప  డబుబ 
లేదు'  అనగానే   చిననాచూపు  చూడటం 
మొదలు  పెట్టుర్పు.  రాను  రాను   పటనాంలో 
బరత్కటం  దుర్పభుర్పం  అయిపోయింద్  కతిక్. 

అపుపుడు  గానీ  దానిక్   పాత్  మిత్ురిలై్న  పిల్లి-
ఎలుక గుర్పుత రాలేదు. 

అయితే  అద్  ఎంత్  వెతిక్న్  పటనాంలో  పిల్లి-

ఎలుక  కనిపించలేదు.  చివ్రిక్  మిత్ురిలకస్ం 
అద్  పల్లికు  బయలుదేరి   పోయింద్! 

అకకడ  స్ంతోషంగా  జీవిస్ుతననా   పిల్లి  ఎలుకల్నా 
చూసే  స్రిక్  దాని  కళ్ళళలో  నీళ్ళుళ  తిరిగాయి. 

వాట్   దగగర్పకు  వెళిళ  'క్షమించండి  '  అని 
వేడుకుంద్.  

అపపుట్నుండి  మళీళ  కతి,  పిల్లి,  ఎలుకలు 
మూడూ సేనాహిత్ులై్పోయ్యి. 

ఆ స్రిక్ వాన్కాలం  కూడ్ వ్చేచసింద్;  అడవి 
బాగా  త్య్రైంద్;  దాంతో  మూడూ 
అడవిలో  త్మకు  కావ్లసిన  ఆహార్పం 
స్ంపాద్ంచుకుంటూ   స్ుఖంగా   బరతికాయి. 
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తె ల్ వి!

తెలుగు అయయవార్పు: పిలలిలూ! శెలవలోలి   నక్షత్రిల   ప్ర్పలినీనా కంఠత్ నేర్పుచకుర్పమమాని చెపాపునుగా,  

నేర్పుచకొచ్చరా?

స్ూటుడ్ంట:  నక్షత్రిలు అస్ంఖాయకం అని స్ షల్ మాసాటుర్పు చెపాపుర్పండీ, అందుకని నేర్పుచకవ్డం 
మానేశాం!

ఎ గ ు ర్ప ు దా ం !

ట్చర: ఒరేయ బబూలి!  రాతిరి, పగళ్ళులి ఎందుకు ఏర్పపుడుత్ున్నాయ్ చెపపురా?

బబూలి: రాతిరి పడుకవ్డ్నిక్, పగలేమ్  తిని  ఆడుకవ్డ్నిక్  ఏర్పపుడుత్ున్నాయి సార!!

నవవులు
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ఓ ర్ప ు పు  చే సి న  మే ల ు  
ఇంత్మంద్మి  కల్సి  బరత్ుకుత్ున్నాం కదా, స్మస్యలు అనేకం ఎదుర్పవత్ుంట్యి మనకు. వీలయినంత్  
మేర్ప  స్ర్పుదకొని పోతే , అవి కూడ్ స్ర్పుదకొని,  మళీళ స్ంతోషం వ్స్ుతంద్- ఇద్గ, ఈ  కథలో    లాగా... !

ర్పచన; ఎ.నవ్య రడిడా, 9 ర్స, అర్పవింద హైస్ూకల్, కుంచనపల్లి. 

నర్పస్ననా ప్టలో గీత్ అనే  ఒక చకకని  అమామాయి 
ఉండేద్.   గీత్కు  తోడు  నీడగా  ఉండేవాడు, 

వాళ్ళలి  అననాయయ    మహేష్.  మహేష్     చదువ 
పూరిత   చేస్ుకుని,  కొంత్కాలంగా   ఉద్యగం 
చేస్ుతన్నాడు.  గీతేమ్   పద్  త్ర్పగతి 
చదువతోంద్. 

గీత్, మహేష్ లకు అమామాన్ననాలు లేర్పు. అన్నా 
చెల్లిళ్ళ   ఇదదర్పూ  ఒకరికొకర్పు  సాయంగా 

ఉండేవార్పు.  మహేష్  ఇంట్క్  కావ్లసిన 
స్ంబారాలు  తెచిచపెటటుటంతో  పాటు  గీత్  బడి 
ఫీజులు,  పుస్తకాల  ఖర్పుచలు  అనీనా  త్నే 
చూస్ుకునేవాడు.  గీత్కు ఏం కావాలంటే అవి 
తెచిచ ఇచేచవాడు: 

"చదువే మన ఆసిత  చెలీలి. మనకు వేరే ఆస్ుతలేమీ 
లేవ.  మనం  బాగా  చదువకవాల్.  మంచి 
ప్ర్పు  తెచుచకవాల్.  స్మయ్నినా  వ్ృధా 
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చేస్ుకకూడదు"  అని  ఎపుపుడూ  చెబుత్ుం-

డేవాడు  మహేశ.   గీత్కూడ్  అననా  మాట 
జవ్దాటేద్ కాదు. చ్లా బాగా చద్వేద్. 

స్రిగాగ  ఆ  స్మయంలోనే  మహేశకు  పెళిళ 
కుద్రింద్.  మహేశ  వ్యక్తత్వునినా,  మంచి 
త్న్నినా  చూసి  పెదద  ఇంట్  వాళ్ళుళ  ఒకర్పు  త్మ 
అమామాయి  అంజల్ని  అత్నిక్చిచ  వివాహం 
చేశార్పు. 

కొత్తగా పెళ్ళలియి ఇంట్కొచిచన  అంజల్ మంచిదే 
కానీ,  ఆమకు  కొనినా  ఖరీదైన  అలవాటులి 
ఉండేవి.  భర్పత   స్ంపాదన  త్కుకవ్  అనీ,  ఇంకా 
చదువకుంటుననా   ఆడపడుచు  గీత్   త్మకు 
బర్పువ్నీ అనిపించేద్ ఆమకు. 

అవ్నీనా  మనస్ులో  పెటుటుకొని   అంజల్  గీత్పటలి 
కఠినంగా  వ్యవ్హరించటం  మొదలు  పెట్టుంద్. 

గీత్కు  ఆ  స్మయంలో  త్న  త్ల్లిదండురిలు 
గుర్పుతకొచిచ  బాగా  ఏడేచద్.   అయిన్  త్న 
బాధని అననాతో చెపుపుకునేద్ కాదు.  "ర్జంత్ 
ఆఫీస్ు  పనులతో  అలసిపోయి,  చీకట్  పడి 
ఇంట్కొచేచ అననాతో  బాధ కల్గించే స్ంగత్ులు 
చెప్పుదందుకు?"  అనుకొని,  వ్ద్న  చేసే 

అవ్మాన్లను   ద్గమిరింగి   అణకువ్గా 
ఉండేద్.  

అయిన్ మహేశ గీత్ చదువల గురించి 
ఆలోచిస్ూతనే  ఉండేవాడు.  "గీత్  చకకగా 
చదువత్ుంద్.  నువవు  కూడ్   బాగా 
చదువకుననాదానివి  గదా,  కొంచెం  త్నకు 
చదువలోలి  సాయం  చెయియ.  న్కు  అంత్గా 
వీలవ్వుటం  లేదు"  అని  అంజల్క్  చెబుత్ూ 
ఉండేవాడు.  అంజల్  మాత్రం  గీత్  చదువల్నా 
అస్సిలు  పట్టుంచుకునేద్  కాదు.  త్న  లోకంలో 
త్ను ఉండేద్. 

అట్లి  కొన్నాళ్ళుళ   జరిగాక,  పరీక్షల  స్మయం 
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దగగర్ప పడింద్. "చెల్లి ఎలా చదువతోంద్" అని 
మహేశకు  ఆరాటం  మొదలయింద్.  అంజల్ 
మాత్రం   గీత్  గురించి  అత్నిక్   చ్లా  చెడడాగా 
చెపిపుంద్: "గీత్ బాగా చెడిపోయింద్.  త్నకు 
మార్పుకలు  అస్సిలు  రావ్డం  లేదు.   చెడు 
సావాసాలకు  పోతోంద్.   రాత్ురిలు  ఇంట్క్ 
ఆలస్యంగా  వ్స్తంద్.   ఫోనులి  ఎకుకవ్గా 
చేస్తంద్.." అని ఇంకా ఏవేవో చెపిపుంద్.  చెల్లిల్ 
మీద  చ్లా  ఆశలు  పెటుటుకుననా  మహేశ మనస్ు 
విరిగిపోయింద్.  అపపుట్నుండి   ఇక  అత్నిక్ 
గీత్తో మాట్లిడటమే  ఇషటుం కాలేదు. 

ఈ  స్ంగతి  తెల్సి  గీత్   చ్లా  ఏడిచంద్.  కానీ 
చేసేదేముననాద్?  పరీక్షల  స్మయం  కదా, 

ఇవ్నీనా  పట్టుంచుకుంటే   పరీక్షలు 
దబబతింట్యి! 

అందుకని  ఆమ  నిబబర్పంగా   త్న  పని  త్ను 
చేస్ుకుంటూ పోయింద్: ఇంకా  బాగా కషటుపడి 
చద్వింద్.  ఇపుపుడు  త్ను  ఇంటర  రండవ్ 
స్ంవ్త్సిర్పం  పరీక్షలు  రాసింద్. 

చూస్ూతండగానే   ఫల్త్లు వ్చ్చయి:  గీత్కు 
రాషటురంలోనే మొదట్ రాయంకు  వ్చిచంద్!  

వారాత  పతిరికలనీనా   గీత్ను  మచుచకుంటూ 
రాశాయి.  గీత్  చద్విన  కాలేజీ  వాళ్ళుళ  గీత్ను, 

ఇంటోలి  వాళ్ళలిను  పిల్చి  స్న్మానం  చేశార్పు.  "న్ 
ఈ  కృషిక్ స్ూఫూరితనిచిచంద్ ఇదదర్పు- ఒకర్పు మా 
అననా, మర్కర్పు మా వ్ద్న" అని సేటుజీమీద గీత్ 
చెబుత్ుంటే,  అంజల్  కళ్ళళలో  నీళ్ళుళ 
తిరిగాయి. 

సేటుజీ  నుండి  క్రింద్క్  రాగానే  గీత్  చేత్ులు 
పటుటుకొని, "ననునా  క్షమించు  గీత్!  నీ  గురించి 
మీ  అననాయయకు  ఏవేవో   కల్పుంచి  చెపాపును.  నీ 
మంచిత్నం  న్  కళ్ళుళ  తెరిపించింద్.  నీలాంట్ 
పిలలిలు   నిజంగా  దేవ్త్లు"  అని  ఏడిచంద్ 
అంజల్. 

మహేశ   గీత్ను,  అంజల్ని  దగగర్పకు  తీస్ుకొని- 

"పొర్పపాటులి  ఎవ్రైన్  చేయచుచ;  వాట్ని 
స్వ్రించుకొని, తిరిగి ఆ త్పుపులు చేయకుండ్ 
ఉండటమే  గొపపు.  ఇకనుండీ  మనలో  మనకు 
పొర్పపొచ్చలు  వ్దుద.  మనద్  నిజంగా  చలలిని 
కుటుంబం"  అన్నాడు  త్ృపితగా.  గీత్  కూడ్ 
స్ంతోషంగా  త్లాడించింద్.
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ఆ ం డ్ రిక్ లిస  
అనువాద కథ 
అనువాద-అనుస్ర్పణ : జి.వి.వి.కె.శ్రికాంత, 9 ఎల్2, శ్రి చెైత్నయ టకనా స్ూకల్, మొగలారిజపుర్పం, విజయవాడ. 

చ్లా  కాలం   క్రిత్ం   గీరిస్ు  దేశంలో  ఒక  బానిస్ 
ఉండేవాడు.   అత్ని  ప్ర్పు  ఆండ్రిక్లిస. 

బానిస్ల్నా  జంత్ువలకన్నా  హీనంగా   చూసే 
ర్జులవి.  ఇపుపుడు  పశువల  స్ంత్లుననాటులి, 
ఆ  ర్జులోలి  బానిస్ల  స్ంత్లుండేవి. 

బానిస్లతోట్  యజమానులు  ఏ  పనెనై్ 
చేయించుకవ్చుచ.  యజమాని ఏ పని చెబితే 
బానిస్  ఆ  పని  చేయ్ల్.  అట్లి  చేయకపోతే 
చకరవ్రితగార్పు  బానిస్ల్నా   శిక్షిసాతర్పు.  బానిస్లు 
యజమానినుండి  పారిపోయేందుకూ 
వీలులేదు.  స్ైనికులు  పటుటుకుంట్ర్పు; 
పులులకీ, సింహాలకీ ఆహార్పంగా వేసాతర్పు. 

ఆండ్రిక్లిస  చ్లా  మంచివాడు.  స్ునినాత్ 
మనస్ుకడు.  కొంచెం  పెదదయేయ  స్రిక్   అత్నిక్ 
త్న  బానిస్  బరత్ుకుపైెన   విర్పక్త  కల్గింద్: 

'జీవిత్ం  అంటే  సేవుచఛగా  బరత్కటమే! 

సేవుచఛలేని  బరత్ుకు  వ్ృధా'  అని  నిశచయించు-
కున్నాడు.   యజమాని  ఆదమర్పుపున 
ఉండగా  తెగించి  అడవిలోక్  పారిపోయ్డు!

అట్లి   అడవిలో  పోత్ూ  ఉంటే,  ఒక  గుహ 
బయట  అత్నిక్  ఒక  సింహం  కనిపించింద్. 

అద్  గరిజంచడం  లేదు-  పెదదగా  ఒకలాగా 
మూలుగుతోంద్.   సింహానినా  చూడగానే 
ఆండ్రిక్లిసకు  భయం  వేసింద్. 
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పర్పుగెడదామనుకున్నాడు.  అయితే సింహం 
బలంగా  లేదు-  త్న  వెంట  పడటం  లేదు! 

త్నపైెక్  దూక  పరిసిథాత్ులోలి  కూడ్   అద్  లేదు! 

'ఎందుకు?' అని ఆశచర్పయం వేసింద్ అత్నిక్. 

వెనక్క  తిరిగి, మలలిగా నడచుకుంటూ 
సింహం  దగగర్పకు  వెళ్ళడు.  సింహం  అత్నినా 
చూసింద్;  కానీ కద్లే పరియత్నాం చెయయలేదు. 

ఆండ్రిక్లిస  మలలిగా  సింహానినా  ముటుటుకున్నాడు. 

అద్  ఏమీ  అనలేదు.  పశువలతో  పని  చేసిన 
ఆండ్రిక్లిసకు   అద్  ఎందుకనో  బాధ 
పడుత్ుననాదని  అర్పథాం  అయియంద్.  పరీక్షగా 
చూసేత దాని కాలు బాగా వాచి ఉంద్-  పంజాలో 

పెదద   ములులి  గుచుచకుని  ఉంద్-  ఆ  బాధ  వ్లలి 
సింహం నడవ్లేకుండ్  ఉననాద్-  

స్వుత్హాగా  మంచివాడ్నై   ఆండ్రిక్లిస  ఇక  ఏమీ 
ఆలోచించలేదు.  కూర్చని,  సింహం  కాలును 
త్న ఒళ్ళ పెటుటుకొని, జాగరిత్తగా  దాని పంజాలో 
ఉననా  ములులిను   ఊడబెరికాడు.  పంజాకుననా 
చీమునంత్  శుభరపర్పచ్డు.  వెళిలి,  త్నకు 
తెల్సిన  ఆకులు  తెచిచ,  పస్ర్పు  పిండి,  కటుటు 
కట్టుడు. అద్ త్గేందుకు  ఒక దొనెనాలో  కాసిని 
నీళ్ళుళ  తెచిచ  పెట్టుడు.   కాసేపట్క్,  'ఇక 
సింహం లేచి తిర్పగగలదు' అనిపించగానే  త్ను 
బయట్క్ వెళిళపోయ్డు. అటుపైెన  అడవిలో 
చెటలిమీదా,  గుహలోలి  దాకొకని,  ఎవ్రికీ 
కనబడకుండ్ తిర్పుగుత్ూ వ్చ్చడు.  

అట్లి  ఒక రండు మూడు  నెలలు గడిచ్యి. 

అయితే  ఎవ్రనై్  పరిభుత్వుం   నుండి 
ఎంత్కాలమని త్పిపుంచుకగలర్పు? ఒకర్జున 
అకసామాత్ుతగా   ఆండ్రిక్లిస  యజమాని  పంపిన 
స్నైికుల చేతిక్  దొరిక్పోయ్డు.  ఆండ్రి క్లిసని 
విచ్రించి  శిక్షవేయటం  చకరవ్రితక్   ఏమాత్రం 
కషటుం  కాలేదు.  పని  ఎగగొట్టు   త్పిపుంచుకొని 
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పారిపోయి,  మళీళ  దొరిక్న  బానిస్లకు 
ఎపుపుడూ  వేసే  శిక్షే   ఇత్నిక్  కూడ్ను!  ఇత్నినా 
పుల్క  సింహానిక  ఆహార్పంగా  వెయ్యల్!  ఆ 
కూరిర్ప మృగం  అత్నినా  ముకకలు ముకకలు చేసి 
చపపురించేస్ుతంటే   సామానయ  పరిజలందర్పూ 
చూడ్ల్- 'ఓహ! పారిపోతే త్మ గతి కూడ్ 
ఇట్లి  అవత్ుందా!'  అని  మిగిల్న 
బానిస్లందర్పూ  యజమానులకు  అణగి 
మణిగి  పరివ్రితంచేటులిండ్ల్, ఇదంత్!

అంత్కు  కొద్ద  ర్జుల  క్రిత్ం  చకరవ్రిత  త్న 
పరివార్పంతో  స్హా   వేటకు  వెళిళనపుపుడు   ఒక 
సింహం  వాళ్ళళ  మీద్క్  దూక్ంద్.  దృఢంగా, 

బలంగా   ఉననా  ఆ  సింహం   పంజా  దబబలకు 
ఇదదర్పు  ముగుగర్పు  స్నైికులు   నేలకొరిగార్పు 
కూడ్ను.  వాళ్ళళకు  అద్  ఒకపట్టున 
దొర్పకలేదుగానీ,  మిగిల్న  స్ైనికులు  అందర్పూ 
కల్సి  దానినా లొంగదీశార్పు. ఇనప స్ంకెళ్ళుళ వేసి 
దానినా  అనినావెైపులనుండీ బిగించ్ర్పు. 

పరిభువలవార్పు  త్మ  శౌర్పయం  ఎంత్ట్ద్ 
పరికట్ంచుకవ్టం  కస్ం  దానినా  ఓ    బోనులో 
పెట్టు   అడవినుండి  పట్నానిక్   తీస్ుకొచ్చర్పు. 

అడవిలో  సేవుచఛగా  పెరిగిన  ఆ  సింహం  వీళ్ళలి 
మాటలు  ఊరిక  ఎందుకు  వింటుంద్? 

వినలేదు.  దగగర్పకొచిచన  స్ైనికుడి  మీద్కలాలి 
దూక్ందద్.  

దానినా  కురింగదీయటం  కస్ం  చకరవ్ర్పుతల  వార్పు 
చ్లా  ర్జులుగా  దానిక్  ఎలాంట్   ఆహార్పమూ 
ఇవ్వులేదు.   తిండిపెటటుకుండ్  ఉంచ్ర్పు. 

ఆకల్క్  మాడి,  తిండికస్ం  త్పించి  త్పించి, 

చివ్రికద్  వాళ్ళుళ  చెపిపునటులి  వింటుంద్- 

స్ర్పకస్ులోలి  ఉండే  కూరిర్పమృగాలనీనా  అట్లి  శిక్షణ 
పొంద్నవే గద! 

అయితే  ఈ  సింహం  ఇంకా  ఎవ్రి  అదుపులోకీ 
రాలేదు.  ఆకల్తో  నకనకలాడుత్ుననాద్ 
కూడ్ను;  ఎవ్ర్పు  దగగర్పకొసేత  వాళ్ళళ  మీద్క్ 
దూకుత్ుననాద్.  పారిపోయి  దొరిక్న  బానిస్ 
ఆండ్రిక్లిసని  ఆకల్గొననా   ఆ   సింహానిక్ 
ఆహార్పంగా వెయ్యలని నిర్పణయించబడింద్.  

పరిభువల వారిక్ ఇదంత్ వినోదం.  ఆకల్గొననా 
సింహం  బానిస్ మీద్క్ దూక్,  కండ కండనూ 
చీలుచకొని  తింటుంటే  వార్పు  వినోదంగా చూసి 
స్ంతోష  పడత్ర్పు.  సింహం  బలానినా 
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మచుచకుంట్ర్పు.  అలాంట్  సింహం  త్న 
ఆధీనంలో  ఉననాందుకు   గర్పవు  పడత్ర్పు.  ఆ 
ర్జులోలి చకరవ్ర్పుతల వినోదాలు అలా ఉండేవి.  

వినోదం చూడట్నిక్ చకరవ్రిత త్న పరివార్పంతో 
స్హా  వ్చ్చర్పు.  గుంటలాగా  ఉననా   గదా 
మధయలో   ఆండ్రిక్లిసని   ఉంచ్ర్పు.  ఫుటబాల్ 
ఆట  చూసేందుకు   వ్చిచనటులి,  చుటూటు 
ప్రిక్షకులు.  అందర్పూ   బానిస్ని  వేల్తిత 
చూపించ్ర్పు.  ఉమిమా  వేశార్పు;  రాళ్ళుళ  వేశార్పు. 

త్మ  బానిస్లకు  వాడిని  చూపించి 
భయపెట్టుర్పు. 
కొంత్  సేపట్క్  సింహం  ఉననా  బోనును  బరిలోక్ 
తెచ్చర్పు.   బోనులో   సింహం  కరిధంతో 
తిర్పుగాడుత్ుననాద్.  ఆకల్  లేనపుపుడు   ఎంత్ 
పరిశాంత్ంగా  ఉంటుంద్  ఆకల్గా   ఉననాపుపుడు 
అంత్  భీకర్పంగా  ఉంటుంద్  సింహం.  దాని 
గర్పజనలతో   గదా  అంత్   పరితిధవునించింద్. 

ప్రిక్షకులు  ఉత్సిహంతో  చపపుటులి  చరిచ్ర్పు. 

ఈలలు వేశార్పు.  ఆ చపుపుళ్ళళకు రచిచ పోయిన 
సింహం 'బోను ఊచల్నా విరిచేస్ుతందా' అననాటులి 
రచిచపోయి  బోనులోనే  కదం  తొక్కంద్. 

పారిణభయంతో   ఆండ్రిక్లిస  గదా  అవ్త్ల్ 
అంచుకు  పర్పుగు  పెట్టుడు.  అటు  పరికకన 
గడకు  ఒద్గి   ముడుచుకొని  కూర్పుచన్నాడు. 

ప్రిక్షకులంత్  వాడిని  ఎగత్ళిచేశార్పు.  మళీళ 
ఓసారి  రాళ్ళలి  వాన  కురిసింద్.  జన్ల 
అర్పుపులు-కకలతో   ఆ  పరిదేశం  అంత్ 
పరితిధవునించింద్.  చకరవ్ర్పుతలవార్పు  విలాస్ంగా 
నవావుర్పు. సింహానినా వ్దలమని  స్గై చేశార్పు. 

స్నైికులు  గదా  పైెనుండి కొకీకలతో బోను 
త్లుపు   తెరిచ్ర్పు.   దారి  కానక 
త్నునాకులాడుత్ుననా  సింహం   ఒకకసారిగా 
గరిజస్ూత  ముందుకు  దూక్ంద్.  దూర్పంగా 
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ఒద్గి  కూర్చని  వ్ణిక్పోత్ుననా   బానిస్వాడిని 
చూసి, మర్పుపులాగా అటు వెైపుకు  ఉరిక్ంద్. 

ఒకక   క్షణంలో   వాడి   ముందు  వాల్ంద్. 

అంత్ట్ నిశశిబదం..ఉత్కంఠ.  మహగరి కెర్పటం 
మాద్రి,  అద్  ఇక  బానిస్  మీద్క్  విర్పుచుకు 
పడ్ల్..వాడి మడను విరిచి.. 

ప్రిక్షకులందర్పూ   చూస్ుతన్నార్పు..  చకరవ్రిత, 
పరివార్పం, స్నైికులు అందర్పూ  ఆ క్షణం కస్ం 
ఎదుర్పు  చూస్ుతన్నార్పు..  ఆండ్రిక్లిస  త్న 
పారిణాలమీద ఆశ వ్ద్లేస్ుకున్నాడు.. 

సింహం  బానిస్ దగగరిక్  వెళిళ వాస్న చూసింద్. 

వాడి  కాల్ని  న్క్ంద్.  ఆండ్రిక్లిస  కళ్ళుళ 
మూస్ుకున్నాడు-  భగవ్ంత్ుడిని 
త్లచుకుంటూ.  కానీ  ఆ  క్షణం  ఎంత్కీ 
రాదేం?!  సింహం  వాడి  చుటూటు  తిరిగింద్, 

మళీళ  మళీళవాడి  కాల్ని  న్క్ంద్.  వాడి 
చొకాకను  పటుటుకొని  పడేసి,  వాడి  మీద  వాల్, 

వాడి  ముఖానినా  న్క్ంద్..అటూ  ఇటూ  ఎగిరి 
న్టయం  చేసింద్.  వాడి  చేత్ులు  న్క్ంద్.. 

చివ్రిక్  వాడి  ఒడిలో  ఒద్గి  కూర్చని   గారాలు 
పోయింద్! 

అపుపుడు  గుర్పుత  పట్టుడు  ఆండ్రిక్లిస-  'ఇద్ 
త్నకు  తెల్సిన  సింహమే!  త్ను  దానినా 
గురితంచలేదు  గానీ,  అద్  త్నను  గురితంచింద్! 

మనుషులలో లేని ప్రిమ,ఆపాయయత్లు దీనిలో 
ఉన్నాయి.  అవను-  ఇదీ  త్నలాగా  బానిసే, 

ప్రిమకు  బానిస్  మరి!  బానిస్ను  బానిస్ 
గురితంచటంలో  ఆశచర్పయం  ఏముననాద్?' 

ఆండ్రిక్లిస కూడ్ దానినా   ప్రిమగా నిమిరాడు. 

చకరవ్రిత  ఇర్పకాటంలో పడ్డాడు. 'ఎవ్రికెైన్ స్రే, 

ఒక  త్పుపుకు   ఒకసారే   శిక్ష  వేయ్ల్'  అని  ఆ 
ర్జులోలి  నియమం.  'ఇపుపుడు  వేరే  సింహానిక్ 
వీడిని ఆహార్పంగా వేసేందుకు వీలు లేదు. ఇట్లి 
ఎందుకు  జరిగింద్?'  ఆయన  ఆండ్రిక్లిసను 
త్న దగగరిక్ పిల్పించుకొని అడిగాడు- 'నీ దగగర్ప 
ఏం మందు ఉననాద్?' అని. 

ఆండ్రిక్లిస  జరిగింద్  చెపిపు,  అన్నాడు- 

"బానిస్లు  మాత్రమే  తోట్   బానిస్ల్నా,  వాళ్ళళ 
బాధల్నా  గురితంచగలర్పు పరిభూ"అని. 

చకరవ్రిత  నిరాఘంత్పోయ్డు.   ఆయన  నోట 
మాట రాలేదు. ఆండ్రిక్లిస అననా మాట ఆయన 
హృదయ్నినా  కద్ల్ంచింద్.  'బానిస్లూ 
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మనుషులేగా,  వాళ్ళలిని  వేర్పుగా  ఎందుకు 
చూస్ుతన్నాం?' అని పరిశినాంచుకునేటులి చేసింద్. 

మర్పుస్ట్  ర్జున  ఆండ్రిక్లిస  బానిస్త్వుం  ర్పదుద 
చేయబడింద్.  సింహానిక్  కడుపునిండ్ 
ఆహార్పం  పెట్టు,  దానినా  అడవిలో  వ్ద్లేశార్పు. 

గీరికు  రాజయంలో  మొదట్సారిగా  'బానిస్లూ 

మనుషులే,  వారికీ  సేవుచఛ  ఉండ్ల్'  అని 
ఆలోచించటం మొదలై్ంద్. 

చ్లా  స్ంవ్త్సిరాల  త్రావుత్  అమరికాలోనూ, 

యూర్పప్లోనూ  బానిస్త్వునినా  నిషేధించేం-

దుకు   ఆండ్రిక్లిస  కథ  పున్ద్ అయియంద్.
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పొ డు పు  క థ ల ు : 

చెంబు నిండ్ బొగుగలు- ఏంటవి? 

జవాబు:  సీత్ఫలం!

చ్చుకొని చ్విటోలి పడుకుంటుంద్;

ముడుచుకొని మూలన నకుకత్ుంద్-

ఏంటద్?  

జ వా బ ు : చ్ప!
జీడివారి కడలు
వేడి వారి మర్పదలు
వెైశాఖమాస్ంలో  ఇంట్క్ తిరిగి వ్స్ుతంద్.

ఏంటద్?

జ వా బ ు : మామిడి పండు!

నూతిలోని పాము-

నూర్పు వ్ర్పహాల్చిచన్ బయట్క్ రాదు!

ఏంటద్?

జ వా బ ు : న్లుక!

   -సేకర్పణ-స్త్యలక, 5వ్ త్ర్పగతి, చెనేనాకొత్తపల్లి

అందరిలోనూ చిననావాడు- పెళిళక్  
పెదదవాడు  ఎవ్ర్పు?  

జవాబు: చిట్కెన వేలు!
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చ ద ు వ ల  క స్ ం  
ర్పచన: జి. అనూష, 5 వ్ త్ర్పగతి, పారిథమికననాత్ పాఠశాల, టేకుమటలి, జపైూర్పు (మం) అద్లాబాద్ జిలాలి. 

అనగనగా  ఒక ఊళ్లి  రామయయ,  రాజమమా  అనే 
భారాయభర్పతలు  ఉండేవార్పు.  వాళ్ళళక్  ఒకకతే 
కూత్ుర్పు   గౌత్మి.  రామయయ,   రాజమమా 
ఇదదర్పూ    కెైక్ల్క్  పోయేవాళ్ళుళ.  ఆ  ర్జులోలి 
కూల్  బాగా  త్కుకవ్  ఉండేద్.  ఇదదర్పూ 
స్ంపాద్ంచిన్ ఇలులి  అతి  కషటుం  మీద  నడిచేద్. 

గౌత్మి   కొంచెం  పెదదదయేయ  స్రిక్,  తోట్ 
పిలలిలంత్  బడిక్  పోవ్టం  చూసి,  త్నూ 

పోత్ననటం మొదలు పెట్టుంద్. 

'కూత్ురిక్  చదువ్ంటే   ఇషటుం'  అని  గమనిం-

చ్డు  రాజయయ.  అయితే   డబుబ  స్మస్య 
తీవ్రింగా  ఉననాద్.   ఒకవేళ్ళ  ఇపుపుడు  డబుబలు 
కట్టు  చేరిపుంచిన్,  త్రావుత్  త్రావుత్  చద్వించే 
అవ్కాశం  లేదు  త్నకు.   ఒకవేళ్ళ  ఎలాగ 
ఒకలాగా  చద్వించిన్,  ఆమకంటే  ఎకుకవ్ 
చద్విన  వాడిని  తెచిచ  పెళిళచేయ్ల్.  అదీ 
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కషటుమే. 

అందుకని అత్ను కూత్ుర్పు  చదువ మానిపుం-

చ్డు-  ఆమను  కూడ్  త్నతో  పాటు   పనిక్ 
తీస్ుకెళ్ళడు.  అలా  పని  చేయగా  వ్చిచన 
డబుబల్నా   ఆ పాప  ప్ర్పనే దాస్ూత వ్చ్చడు. 

అట్లి  పనులు చేస్ుకుంటూ  పెరిగింద్   గౌత్మి 
కానీ  ఆమ  చదువలంటే  ఇషాటునినా 
పోగొటుటుకలేదు.  త్ను  పెదదయ్యక,  సొంత్గా 
చద్వి,  పద్  త్ర్పగతి  పరీక్షలు   పెరిైవేటుగా  కట్టు 
పాస్యియంద్!  రాజయయ  త్న   కూత్ుర్పును 
చూసి గర్పవుపడ్డాడు గానీ, అంత్కు మించి ఏమీ 
చేయలేదు.  గౌత్మి  త్న  కషాటునినా  త్నే 

మనస్ులో పెటుటుకొని ఉండి పోయింద్.  

కొనినా ర్జులక్ రాజయయ ఆమకు పెళిళ చేశాడు. 

గౌత్మి  భర్పత   స్ురేష్  మంచివాడు.  డిగీరి  వ్ర్పకు 
చదువకొని  పెరిైవేటు  కంపెనీలో  ఉద్యగం  చేసే 
స్ురేష్  గౌత్మిని   ఇంకా  చదువకునేందుకు 
పోరిత్సిహించ్డు.  దాంతో  ఉత్సిహం  వ్చిచన 
గౌత్మి   దూర్పవిదయదావురా   డిగీరి  పూరిత  చేసింద్. 

త్ను  కూడ్  స్ురేష్  వాళ్ళలి  కంపెనీలోనే  ఉద్యగం 
స్ంపాద్ంచుకుననాద్. 

గౌత్మిక్   కూత్ుర్పు  పుటేటుస్రిక్,  వాళ్ళుళ 
ఆరిథాకంగా  నిలదొరికుకకున్నార్పు.  పాప  వెైషణవిని 
బాగా  చద్వించ్ర్పు.  'పెరిైవేటు  బళ్ళలిలో  కంటే 
మర్పుగు'  అని  ఆ  పాపను   దగగర్పలో  ఉననా    ఒక 
పరిభుత్వు  బడిలో  చేరిపుంచ్ర్పు. 

ఒకవెైపున   ఉద్యగం  చేస్ూతనే  గౌత్మి,  స్ురేష్ 
ఇదదర్పూ  ఇంకా  చద్వార్పు.  త్వుర్పలోనే  ఇదదర్పూ 
పెదద ఉద్యగాలు తెచుచకున్నార్పు.  అలా  త్ము 
స్ంపాద్ంచిన  డబుబతో   అనేకమంద్  పిలలిల 
చదువలకస్ం  స్హాయం   చేస్ుతన్నార్పు.  వాళ్ళలి 
పాప వెైషణవి కూడ్ త్ల్లిదండురిల స్ూఫూరితతోబాగా 
చదువత్ుననాద్! 
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పో వ ట  దొ ర్ప కు ట  కొ ర్ప క!
కథనం: చదువల కారింతి, 10 వ్ త్ర్పగతి A, పరి భుత్వు ఉననాత్ పాఠశాల, టకకల్, శ్రికాకుళ్ళం  జిలాలి. 

కొత్తపల్లి   స్ంత్లో అర్పట్ పళ్ళుళ అమేమా గపాలం 
నిజాయితీ పర్పుడు. పెళీళడుకొచిచన  కూత్ుర్పు 
ఉంద్  ఆయనకు.  ఆమ  పెళిళ 
స్ంబంధాలకస్ం  కాల్క్  బలపం  కటుటుకొని 
తిరిగితే, చివ్రిక మంచి   స్ంబంధం నిశచయం 
అయియంద్.  పెళిళ  కొడుకు  చిర్పుద్యగి- 

మంచివాడూ,  సౌముయడూనూ. 

పెళిళ  ఇంకా  కొద్ద  ర్జులోలి  ఉందనగా  గపాలం 
కూత్ురి  పెళిళ  కస్ం   త్ను   ఇంత్కాలంగా 
కూడబెట్టున  య్భై  వేల  ర్పూపాయలూ 
బాయంకు  నుండి   తెచిచ,  ఇంటోలి  దాచు-

కున్నాడు- పెళిళ ఖర్పుచలకు కావాల్ కద! 

అయితే  ఆయన   బీర్పువాలో   డబుబ  దాచే 
స్మయంలో  ఆయన  త్ముమాడి  కొడుకు నంద 
అకకడే  ఉన్నాడు.  నందకు   పనీ  పాట్  లేదు; 

చిననా  చిననా  దుర్పలవాటూలి  ఉన్నాయి.  పెదన్ననా 
డబుబ  దాయటం,  బీర్పువా  త్ళ్ళం  చెవలు 
అకకడే  ఓ  పరికకన  పెటటుం  చూసి  వాడి  చెయియ 
ఆగలేదు.  గపాలం  బయటకు పోగానే వాడు 
బీర్పువా తెరిచి  ఆ డబబంత్  కాజేశాడు!  

వాడిక్  ఊళ్ళ  త్నలాగే   దుబారాగా,  అలలిరి 
చిలలిర్పగా  తిరిగే   సేనాహిత్ులు  ముగుగర్పున్నార్పు. 
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పెదన్ననా నుండి  కాజేసిన  నోటలి కటటుని పాయంటు 
జేబులో   దాచుకొని,  వాడు   స్ైక్ల్క్క  గబగబా 
వాళ్ళళ ఇళ్ళలి వెైపుగా  బయలుదేరాడు.  అయితే 
ఆ  హడ్విడిలో  వాడు  చూస్ుకలేదు-  వాడి 
జేబుక    పెదద  కననాం  ఉంద్:  అందులోంచి    ఆ 
డబుబలు  ఎపుపుడు  జారాయ్,  ఎకకడ 
పడిపోయ్య్, వాడిక్  తెలీనే లేదు! 

అట్లి  పడిపోయిన ఆ  నోటలికటటు  ఒక వ్ర్పతకుడిక్ 
కనిపించింద్.  వ్ర్పతకుడు  ఆశపోత్ు.  అత్ను 
గబుకుకన దానిమీద త్న చేతి ర్పుమాలు వేసేసి, 

ఎవ్రైన్  త్నను   గమనిస్ుతన్నారేమ్  అని 
అటూ-ఇటూ   చూశాడు:  ఎవ్వుర్పూ 

చూస్ుతననాటులి  లేర్పు!   అత్ను  వెంటనే  దానినా 
పైెకెతిత,  గబుకుకన  త్న  స్ంచీలో  వేస్ుకొని, 

వెనుతిరిగి  చూడకుండ్  ఇలులి  చేర్పుకున్నాడు. 

ఇలులి చేర్పుకగానే  స్ంబర్పం పటటులేక   ఆ డబుబ 
కటటును    భార్పయకు  చూపించ్డు.  ఒకకసారిగా 
అంత్ డబుబ  దొర్పకటం  చూసి   వ్ర్పతకుడి భార్పయ 
సొమమాసిల్లి  పడిపోయింద్! 

కొంచెం  తేర్పుకున్నాక  వ్ర్పతకుడు 
ఆలోచించ్డు: "ఇంత్  దొంగ  సొముమా  చేతిలో 
ఉంటే  పరిమాదం.  ఎకకడ్ైన్  దాచ్ల్- 

ఎకకడ?"  అని.  చివ్రిక్  అత్ను   పెర్పటోలి  ఒక 
గొయియ   త్రవివు,  డబుబను  అందులో  పాతేసి, 

త్ృపితగా ఊపిరి  పీలుచకున్నాడు.  

అయితే  అత్ను  అట్లి   దేనోనా   పాతిపెటటుడం 
అకకడే  త్చ్చడుత్ుననా   ఒక  దొంగ  చూడనే 
చూశాడు.  'ఎంతోకొంత్  విలువెైంద్  కాకపోతే 
వ్ర్పతకుడు  అంత్  శరిమ   ఎందుకు   పడత్డు?' 

అనుకుననా  దొంగ,  చీకట్ పడేంత్ వ్ర్పకూ ఆగి, 

వాయపారి  పడుకగానే    పెర్పటోలి  పనిక్  వ్ంగాడు. 

త్వుర్పలోనే అత్ని శరిమ ఫల్ంచింద్: పాలిసిటుక్  కవ్ర 
చుట్టున  నోటలి   కటటు  అత్ని  చేజిక్కంద్!  వాడు 

29



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-69

కొంత్  సేపు  త్న  అదృషాటునిక్  నివెవుర్పపోయి, 

త్రావుత్  పాలిసిటుక్  కవ్ర  తీసి  అకకడే  పడేసి, 

నోటలికటటును  ర్ండిన  చెకుకకొని,  గడ  దూక్ 
పర్పుగు మొదల్ట్టుడు. 

అయితే  ఆ  ర్జున  వాడి  అదృషటుం  స్రిగాగ 
ఉననాటులి  లేదు-  వీధి   కుకకలనీనా  వాడి  వెంటే 
పడ్డాయి.  వాడు  ఎటు  వెళ్త   అటు  కుకకలు! 

వాట్   అర్పుపులకు  గారిమంలోని  పరిజలందర్పూ 
నిదరలేచి  పరిగెత్ుతకు  రాసాగార్పు.  ఇక 
దొరిక్పోత్నని   భయం  వేసింద్  వాడిక్. 

డబుబతో  దొరిక్తే  జన్లతో  కషటుం!  అందుకని 
వాడు  నోటలి  కటటుని   దారి  పరికకనే  విసిరేసి,  వేరే 
ద్కుకకు పర్పుగు పెట్టుడు. 

ఆ ఊళ్ళని రామాలయం పంత్ుల్క్  తెలలివార్పు 
జామునే   సానానం  చేయడం  అలవాటు.  ఆ 
ర్జున  ఆయన  అట్లి   సానానం  చేసి  తిరిగి 
వ్స్ుతండగా,  దారి  పరికకనే  నోటలికటటు 
కనిపించింద్. "అయ్య!  రామా!  ఇన్నాళ్ళళకు 
నీ  భకుతడిని  కర్పుణించ్వా  త్ండీరి!"  అంటూ 
ఆనందంగా  డబుబని  త్న  కండువాలో   చుట్టు 
పెటుటుకొని  ఇంట్క్ తీస్ుకెళ్ళడు ఆయన. 

ఆయన   ఇలులి  చేర్పుకునే  స్మయ్నిక్   ఇంట్ 
ముందు  పెదద  గుంపు  ఒకట్  మూగి  ఉననాద్: 

వాళ్ళలింత్  ఆయన  చేత్  పెళిళ  ముహూరాతలు 
పెట్టుంచుకట్నిక్  వ్చిచన  గారిమస్ుతలు. 

పంత్ులుగార్పు  కాళ్ళుళ-చేత్ులు  కడుకొకని, 

చేతిలో  ఉననా  చెంబును  అర్పుగు  మీద  పెట్టు, 
కండువాను  ఎవ్రికీ  కనిపించకుండ్  ఇంటోలిక్ 
తీస్ుకెళిళ,  దానినా   పడక  కురీచ   పైెన   పెట్టు, 
ముహూరాతల  వాళ్ళళతో  మాట్లిడట్నిక్ 
బయట్క్ వెళ్ళడు. 

స్రిగాగ అదే  స్మయ్నిక్   పంత్ులుగారి   భార్పయ 
బటటులు ఉతికందుకు  బయలు దేరింద్. వెళ్ళూత 
వెళ్ళూత  ఆవిడ   పడక   కురీచలో  పంత్ులుగార్పు 
వేసిన   కండువాని  కూడ్  ఎతిత    త్న  బకెట  లో 
వేస్ుకుననాద్-  కండువాలో   డబుబ  ఉందని 
ఆమకు తెలీదుగా? 

పంత్ులుగారి   భార్పయ    చ్క్రేవకు   చేర్పుకునే 
స్రిక్   అకకడ  గపాలం  భార్పయ    శ్రిలక   కూడ్ 
బటటులు ఉత్ుకుత్ుననాద్. ఇదదర్పూ అంత్:పుర్పం 
సీరియల్  గురించి  కబురాలిడుత్ూ  బటటులు 
ఉత్ుకుకన్నార్పు.  నోటలి  కటటు  పంత్ులుగారి 
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బకెకటోలినే  పడి  ఉననాద్-  ఇదదర్పూ  దానినా 
గమనించలేదు.  పని  ముగించుకున్నాక, 

ఇదదర్పూ  ఎవ్రిక్ వాళ్ళుళ త్ము  ఉతిక్న  బటటుల్నా 
బకెటోలి  వేస్ుకొని ఇంట్కెళ్ళర్పు. 

ఆ స్మయంలో ఒక పొర్పపాటు జరిగింద్: 

ఇదదరి  బకెటూలి   ఇత్తడివే.  రండూ  ఒక  కాంత్ం 
దగగర్ప   కొననావి;  ఒకలాంట్వి!  దాంతో   ఒకరి 
బకెట ఒకరిక్ వ్చిచంద్. పంత్ులుగారి బకెకటుటు 
నోటలి  కటటుతోస్హా  అలా   గపాలంగారి   ఇలులి 
చేర్పుకుననాద్! 

శ్రిలక   ఉతిక్న  బటటులు  ఆర్పవేస్ుతంటే   బకెట 

అడుగున  డబుబ  కనిపించింద్.   ఆమ  ఆ 
నోటలికటటుని  చూసి  ఆశచర్పయపోత్ుననాంత్లో 
గపాలం   గాభరాగా   అకకడిక్  వ్చిచ  , "లక! 

నిననా  నేను  బీర్పువాలో  దాచిన  డబుబ 
కనిపించటేలిదు,  నువవు  గాని  తీశావా?" 

అంటూనే    బకెట  లో  ఉననా  డబుబని  చూసి  - 
"నువెవుందుకు  తీశావ,  దీనినా?   దీని  కస్ం 
ఎంత్  సేపట్నుంచి  వెత్ుకుత్ున్నానో 
తెలుసా?" అన్నాడు దానినా తీస్ుకుంటూ. 

గపాలం  భార్పయకు   ఆ  డబుబ  త్న  బకెకటుటులోక్ 
ఎలా  వ్చిచంద్   అర్పథాం  కాలేదు.  చివ్రిక్ 
'పొర్పపాటున  నేనే   తీస్ుకుపోయి  ఉంట్ను 
బటటులతోబాటు-  పోయి  ఉంటే  ఎంత్ 
గందర్పగళ్ళం  జరిగేద్?!'  అనుకొని   స్ంతోష 
పడడాద్. "ఏమనై్ న్ అదృషటుం బాగుంద్ ఇవాళ్ళలి" 
అంటూ  తెగ నవివుంద్. 

అట్లి తిరిగి తిరిగి  గపాలం సొముమా   గపాలానేనా 
చేర్పుకుననాద్!  ఏద్  ఏమైన్  కషటుం  చేసి 
స్ంపాద్ంచిన  సొముమా  వ్ృధా  కాదు. "పోవట 
దొర్పకుట కొర్పక" అంటే ఇదే!
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ర తై్ ు-గా డి ద
సేకర్పణ: ఎన్.ఎల్.పి.సాయితేజ. 9 వ్త్ర్పగతి, శ్రి చెతై్నయ టకనా స్ూకల్, మొగలారిజ పుర్పం, విజయవాడ. 

అనగనగా   ఒక  ఊళ్లి  ఒక   రైత్ు 
ఉండేవాడు.  అత్నిక్  ఒక  గాడిద 
ఉండేద్. 

గాడిద  అత్నిక్  ఎనోనా  పనులు 
చేసిపెడుత్ుండేద్.  పరితి  పనిలోనూ 
స్హాయంగా ఉండేద్. 
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రైత్ు  ఒక  ర్జున   ఎపపుట్లాగే   గాడిదను 
తీస్ుకొని  పొలానిక్    వెళ్ళడు.  దానినా 
మేత్  మేసేందుకు  వ్ద్ల్,  త్ను   పొలం 
పనులు చేస్ుకవ్టం మొదలు పెట్టుడు. 

త్న  పని  అయిపోయిన  త్రావుత్  చూసేత.. 
గాడిద  కనిపించడం  లేదు!  ఎవ్ర్  దానినా 
దొంగిల్ంచ్ర్పు! 
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రైత్ు  నేర్పుగా  గారిమ  చ్వ్డి  దగగరిక్ 
వెళ్ళడు.  దాదాపు   ఊళ్ళని 
రైత్ులందర్పూ  ఆ  స్మయంలో  అకకడే 
ఉన్నార్పు. 
"మీర్పంత్ పిరిక్ పందలురా,...ఒట్టు పనిక్ 
మాల్న   దొంగలు!  నేనుఏమైన్   తెల్వి 
త్కుకవ్ వాడిని అనుకుంటున్నారా? న్ 
గాడిదను న్క్చేచయండి! 

లేకుంటే  మాన్ననా  చేసినటులి  చేసాతను  జాగరిత్త!  మళీళ  ననునా  అని  లాభం  లేదు! 
ముందుగానే  చెబుత్ున్నాను,  చూస్ుకండి  మరి!"  అని  అకకడి  వారిని  బెద్రిస్ూత, 
న్న్ హంగామా చేశాడు రైత్ు. 

గాడిదను  దొంగిల్ంచిన  వాడు  కూడ్   ఆ 
స్మయ్నిక్  అకకడే   ఉన్నాడు.  రైత్ు 
వీర్పంగానినా  చూసి,  వాడిక్  భయం  వేసింద్. 

వీడే ఇట్లి ఉంటే వీడి త్ండిరి ఇంకా  ఏమి చేసి 
ఉండచోచ  దొంగ ఊహకు అందలేదు.  
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వాడు  గబుకుకన  పోయి,  త్ను 
దాచిపెట్టున  గాడిదను  తెచిచ  భదరంగా 
రైత్ుకు  అపపుగించ్డు.  "ఇద్  నీదేన్, 

ఎవ్రిద్తెలీక మా దొటోలి కటేటుశాను" అని 
బొంకాడు. 

త్ర్పువాత్ అడిగాడు- "ఇంత్కీ  మీ న్ననా 
ఏం చేశాడు?" అని. 

"ఒకసారి  మాన్ననా  గాడిదని  ఇలాగే 
ఇంకడు  ఎత్ుతకెళ్ళడు.  అపుపుడు  ఆయన  ఏం  చేశాడ్   న్కు  త్పపు  వేరే   ఎవ్వురికీ 
తెలీదు!" అన్నాడు రైత్ు. 
"అదే,  ఏం  చేశాడు?"  అడిగాడు 
దొంగవాడు, ఉత్కంఠను త్టుటుకలేక. 

"ఏముంద్,  ఆయన   ఇంకొక  గాడిదని 
కొనుకుకన్నాడు"  జవాబిచిచ,  త్న 
గాడిదను  తోలుకొని   చకాక  పోయ్డు 
రైత్ు!
దొంగ నోర్పు వెళ్ళళ బెట్టుడు!
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బొ మ మా కు  క థ  రా య ం డి  
క దా డ  తేజ  విదాయలయంలో   పద్  త్ర్పగతి  చద్వే   హ రి  చ ం ద న  ఈ  బొమమా  గీసి  పంపించింద్:  బలే  ఉంద్.. 

అయిన్  ఇదేంటో  అర్పథాం  కాలేదు కదూ?! జాగరిత్తగా చూడండి:

రండు చేపలు ఉనెనాై.
చేపలు బావిలో ఉన్నాయి.

బావిలో ఒక బంతి కూడ్ ఉంద్.

రాతిరి పూట- 

చందమామ  పరితిబింబం నీళ్ళళలో 
పరితిఫల్స్తంద్.

ఒక పరితిబింబమేన్?-

రండ్ మూడ్ కావ్చుచ!

ఎందుకట్లి?
ఏద్ కథ ఉండి ఉంటుంద్!

అవను-  ఊహిసేత  మీకు  ఆ  కథ 
ఏంటో  తెల్సిపోత్ుంద్.  దానినా 
మాకు  రాసి  పంపించండి.  బాగుననా  కథను   కొత్తపల్లి-71 లో పరిచురిసాతం!  మీ  కలాలకు పదును 
పెటటుండి   ఇక!
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 న ల ు గ ు ర్ప ు  బ ద ధక స్ ు తల ు  
తెలుగు సేవుచ్ఛనువాదం: న్రాయణ, కొత్తపల్లి.

నలుగుర్పు  బదధకస్ుతలు  ఒకసారి  "విహార్పంగా 
కొండపైెక్  వెళ్ళదాదం"   అనుకున్నార్పు. 

వాళ్ళుళండే   ఊరిక్  దగగర్లినే     అందమైన  ఓ 
కొండ,  చకకని  దటటుమైన  అడవి  ఉన్నాయి. 

అటువెైపు  వెళ్ళవాళ్ళుళ  ఆ  చెటలి  నీడలో 
విశారింతిగా  పడుకవ్చుచ;  అడవిలో  దొరిక 
ర్పకర్పకాల   పళ్ళుళ     తినొచుచ! 

అయితే కొండ పైెక్ ఎకకటం  మాత్రం పెదద పనే-

కొండ  బాగా  నిట్ర్పుగా  ఉంటుంద్  మరి. 

అయిన్   మన  బదధకస్ుతలు  నలుగుర్పూ 
వెళ్ళందుక  నిశచయించుకున్నార్పు.  కొండపైెక్ 
ఎకాకక  చుటూటు  చూసేత  ఎంత్  బాగుంటుంద్ 
ఊహించుకొనే  స్రిక్  వాళ్ళళ  కాళ్ళుళ  ఆగలేదు. 

నలుగుర్పూ  వ్న  భోజన్లకు  కావ్లసిన 
స్ంబారాలు  తీస్ుకొని  బయలుదేర్పుదా-

మనుకున్నార్పు.  అయితే  'న్యయంగా 
ఉండ్ల్  కదా,  ఎవ్వురి  మీదా  మిగత్  వాళ్ళళ 
కంటే  ఎకుకవ్  బర్పువ  పడకూడదు!'  అలా 
పనులు  పంచుకుందామనుకున్నార్పు. 

ఎవ్వుర్పూ  బదధకంలో  మిగత్  వాళ్ళళకు 
తీసిపోలేదు  మరి.  అందుకని  పనుల  పంపకం 
బాగా  కషటుమైంద్;  చ్లా  స్మయం 
తీస్ుకుననాద్  కూడ్.  పరితివాడూ  వీలై్నంత్ 
త్కుకవ్  పని  చేదాదమనుకున్నాడు!  చ్లా 
గందర్పగళ్ళం  త్రావుత్  చివ్రిక్  స్ర్పుదబాటు 
జరిగింద్: 
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"నేను  పపుపు  తీస్ుకువ్సాతను"  అన్నాడు 
మొదట్వాడు. 

"నేను బియయం!" అన్నాడు రండ్వాడు. 

"నేను  వ్ంటకు  కావ్లసిన  కటటులు  తెసాతను!" 

అన్నాడు మూడ్వాడు. 

"మరైతే  న్లుగవ్  వాడు  వ్ంట  చేసాతడు!" 

అన్నార్పు  ముగుగర్పూ. 

న్లుగవ్వాడి క్    ఎంత్   ఆలోచించిన్ 
స్ులభంగా  అయేయ  వేరే  పని  ఏదీ  మనస్ుకు 
త్టటులేదు.  దాంతో  వాడు  అయిషటుంగానే  త్ల 
ఊపాడు. 

కొండ మీద్క్  ఎకక స్రిక్ మిత్ురిలు నలుగుర్పూ 

బాగా  అలసిపోయ్ర్పు.  అయిన్,  ఓసారి 
ఒపుపుకున్నార్పు  కనుక  మొదట్  వాళిళదదర్పూ 
బియయం,  పపుపు  తెచిచ  అకకడ  పెట్టుర్పు. 

మూడ్వాడు  వెళిళ  అడవిలో  విరిగిన  పులాలి-
పుడకా  ఏర్పుకొచ్చర్పు.  న్లుగవాడు  వ్ంట 
చేశాడు.  త్వుర్పలోనే  ఖిచిడీ  సిధదం  అయియంద్. 

అకసామాత్ుతగా  వాళ్ళళక్  గుర్తచిచంద్.  "ఖిచిడీ 
లోక్   నెయియ   ఏద్?! ఎవ్వుర్పూ తేలేదు!!”
"నెయియ  లేకుండ్  ఖిచిడీ  బాగుండదు" 

అన్నాడు  న్లుగవాడు-"ఖిచిడీలోక్  నెయియ 
ఉండ్ల్సిందే.   నేనొకకడినే  వ్ంటంత్ 
చేశాను.  కాబట్టు నేను వెళిళ నెయియ తేను!" 

"నేనూ తెచేచ అవ్కాశమే  లేదు-  న్వ్ంత్ు  పని 
నేను  ముందుగానే  చేసేశాను!"  అన్నార్పు 
ఒకటోవాడూ, రండ్వాడు, మూడ్వాడూ - 
ఒకసారి. 

ఒకకసారిగా అకకడ నిశశిబదం అలుముకుననాద్. 

మిత్ురిలు  నలుగుర్పూ  మౌనంగా  కూర్చని, 

ఎవ్రిక్  వాళ్ళులి  'త్ము  తేకుండ్  అకకడిక్ 
నెయియ  ఎట్లి   వ్స్ుతంద్'  ఆలోచిస్ూత 
ఉండిపోయ్ర్పు. 
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పరితివాడూ-  "నేనే  ఎకుకవ్పని  ఎందుకు 
చెయ్యల్?  వాళ్ళలినే  తెమమాను!"  అనుకుంటూ 
ఉన్నాడు. 

చివ్రిక్  మూడ్వాడు  మాట్లిడ్డు:  వాడు 
అన్నాడు-  "న్కు  తెలుసి.   ఇకకడ  మనం 
అందర్పం  నిశశిబదంగా  కూర్చవ్టమే 
అనినాంట్లోకీ  గొపపుపని.   మనలో  ఎవ్రైతే 
ముందు  మాట్లిడత్ర్,  వాళ్ళులి  వెళిళ  నెయియ 
తేవాల్!" అని. 

మిగిల్న  ముగుగరికీ  ఆ స్లహా  నచిచంద్.  'స్రే' 

అననాటులి  త్ల  ఊపి,  అందర్పూ  ఎవ్రిక్  వాళ్ళులి 
నిశశిబదంగా,  కదలక-  మదలక 
కూర్పుచండిపోయ్ర్పు.   ఎవ్రిక్  వాళ్ళులి  'నేను 
ముందు మాట్లిడను' అనుకుంటూ  పెదాలు 
బిగపటుటుకుని,  పులగపు  కుండ  చుటూటు 
విగరిహాలలాగా  కూర్చని ఉన్నార్పు. 

అర్పగంట  గడిచింద్.   అయిన్ 
నలుగురిలోనూ  ఏ  ఒకకడూ  నోర్పువిపపులేదు. 

నోర్పు విపిపుతే   నెయియ   తేవాల్  గద!! 

అంత్లో  వాళ్ళలి  వెనక  వ్చిచన  కుకక  ఒకట్, 

అకకడే  కూర్చని  ఆశగా  పులగం  కుండవెైపు 

చూస్ూతనే  ఉననాద్.   లేచి  మంటచుటుటు  తిరిగి 
ముకుక  ఎగర్పవేసింద్.   త్న  అదృషాటునినా  త్నే 
నమమాలేకపోయింద్  అద్.   మలలిగా  న్లుగు 
విగరిహాలకసీ  మారిచ  మారిచ   చూస్ూత  పోయి, 

కుండలోఉననా  పులగాననాంత్  న్క్  శుభరంగా 
తినేసింద్!  ఆ  త్రావుత్  మలలిగా  వెనక్క  త్గిగ, 
కొండద్గి   ఊర్లిక్   పర్పుగు  పెట్టుంద్! 

కుకక   రావ్టం,  త్మ   కళ్ళలిముందే 
పులగాననాంత్   తినెయయటం-  దీననాంత్  మన 
బదధకస్ుతలు చూస్ూతనే ఉన్నార్పు.  కానీ వాళ్ళలిలో 
ఒకకర్పు  కూడ్  ధైర్పయం  చేసి  కుకకను  అద్ల్ంచే 
పరియత్నాం  చెయయలేదు.   ఎవ్ర్పు  అరిసేత  వాళ్ళులి 
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నెయియ  తేవాల్  గద!  అందుకని  నలుగుర్పూ 
విగరిహాలాలిగా,  త్పస్ుసిలో   ఉననా  ఋషులాలిగా 
నిశచలంగా,  ఖాళీ  కుండకసే  రపపులు 
ఆర్పపుకుండ్  ఊరిక  చూస్ూత  ఉండిపోయ్ర్పు. 

అట్లి కొనినా గంటలు గడిచి పోయ్యి.  

మలలిగా  సాయంత్రం  అయియంద్.   చుటుటుత్ 
చీకట్  అలుముకసాగింద్.   అంత్లో, 

దూర్పంగా  త్మవెైప్  వ్స్ుతననా  మనిషి  ఒకడు 
కనబడ్డాడు, వాళ్ళలిక్.  ఆ వ్చిచంద్ ఒక పోలీస్ు. 

పకక  ఊళ్ళ  డూయట్  ముగించుకొని  ఇంట్క్ 
తిరిగిపోత్ున్నాడత్ను.  

అత్నినా  చూసికూడ్  వీళ్ లివ్వుర్పూకదలేలిదు. 

మంటమీద  కుండ,  చుటూటు  విగరిహాలాలిగా 
వీళ్ళుళ- వీళ్ళలిని చూడగానే  "వీళ్ళులి దొంగలు" అని 
నిరాధర్పణకు వ్చేచశాడుపోలీస్ు.  'వీళ్ళులి ఇకకడ 
కూర్చని  ఏద్  పథకం  ర్పచిస్ుతన్నార్పలేలి  ఉంద్  ' 
అనుకున్నాడత్ను.  అత్ను ఏమడిగిన్, ఎనినా 
సార్పులి  అడిగిన్  వీళ్ళులి  గుడలిపపుగించి  చూస్ూత 
ఉండిపోయ్ర్పు  త్పిపుసేత,  ఏ  ఒకకడూ  నోర్పు 
మదపలేదు.   చివ్రిక్  అత్ను 
"అనుమాన్స్పుద  పరిసిథాత్ులోలి  ఉననా  మిమమాల్నా 

నలుగురీనా   అరస్ుటు  చేస్ుతన్నాను-  పదండి 
పోలీస్ు  సేటుషనుకు"  అన్నాడు.   ఆశచర్పయం! 

నలుగుర్పూ  ఎవ్రిక్  వాళ్ళుళ  లేచి  నిలబడ్డార్పు. 

ఏమాత్రం  పరితిఘట్ంచలేదు-   పోలీస్ు  వెంట 
సేటుషనుకుచేర్పుకున్నార్పు! 

దాంతో వీళ్ళలింత్ బాగా రాటుదేల్న నేర్పస్ుథాలు 
అని  పోలీస్ుకు  నిరాధర్పణ  అయిపోయింద్. 

సేటుషంలో కూడ్ అత్నెంత్ గట్టుగా అడిగిన్ మన 
బదధకస్ుతలు  మటుకు  నోర్పు  విపపులేదు.   వీళ్ళలి 
అహంకారానీనా,  దరాపునీనా  చూసి  పోలీస్ుకు 
ఒళ్ళులిమండింద్:  'వీళ్ళులి  త్న  పరిశనాల్నా  అస్సిలు 
పట్టుంచుకవ్టేలిదు!  త్న  అధికారానేనా 
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ధికకరిస్ుతన్నార్పు!  వీళ్ళలికు  గుణపాఠం 
చెపాపుల్సిందే!"  అని  అత్ను  లాఠీతో  వాళ్ళళను 
వాయించటం   మొదలుపెట్టుడు.   "కనీస్ం 
దబబలకెైన్  వీళ్ళులి  త్మ  నేరానినా  అంగీకరిసాతర్పు" 

అనుకున్నాడత్ను. 

మొదట్వాడిక్  రండులాఠీ  దబబలు  పడ్దయి. 

అయిన్వాడు  పెదవి  విపపులేదు.  రండ్వాడిక్ 
పోలీస్ు  న్లుగు  దబబలువేశాడు.  అయిన్ 
వాడు  'కుయ  కుయ  'అనలేదు.   పోలీస్ుకు 
అర్పథాంకాలేదు. 

అత్ను  మూడ్వాడినిపిల్చి  ఐదు  దబబలు 
వేశాడు.   లాభం  లేదు.  వాడూ  నిశశిబదంగా 
ఓర్పుచకున్నాడు  త్పిపుసేత  నోర్పు  విపపులేదు. 

పోలీస్ుకు  మతి  పోయినటలిైంద్.   పిచిచకపం 
కూడ్  వ్చిచంద్.   న్లుగవాడిని  పిల్చ, 

"మరాయదగా   స్మాధానం  చెపుపు.   లేదంటే 
నీకు  నలభై  లాఠీ  దబబలు  పడత్యి, 

చెపుతన్నాను" అని బెద్రించ్డు. 

న్లుగవాడు  అస్ంకల్పుత్ంగానే  ఎదుర్పు 
తిరిగాడు-  "ఎందుకట్లి?  న్క  ఎందుకు 
నలభై? వాళ్ళలికమ్ త్కుకవ్, న్కు ఎకుకవా?! 

ఎందుకట్లి?”  అని అడిగేశాడు.

"పోయ్వ! మాట్లిడేశావ! ఇపుపుడు నెయియ 
నువేవు  తేవాల్  వెళిలి!”  అని  ఒకసారి 
గందర్పగళ్ళంగా  అర్పవ్టం  మొదలుపెట్టుర్పు 
మిగిల్న  ముగుగర్పూ.

కొంత్సేపట్క్  పోలీస్ుకు  కథంత్  అర్పథామైంద్. 

వీళ్ళలి  బదధకానినా  చూసి  అత్నిక్  పొటటు-
చెకకలయేయంత్  నవవు  వ్చిచంద్.   నెయియ 
తెచేచందుకు  బదధకం  వేసి  వాళ్ళులి  అననానినా 
దబబలకు  కూడ్  ఓర్పుచకున్నార్పు!-  ఈ 
ఆలోచనే అత్నిక్ ఓ అదుభుత్ంలాగా తోచింద్.  

"ఒరే!  ఈసారి  మీర్పు  వ్న  భోజన్లక్  వెళ్ళ 
ముందుగానే  పనులనీనా  రాసి  పెటుటుకుని   స్రిగాగ 
పంచుకండి.  లేకపోతే మళీళ ఓ సారి ర్జంత్ 
ఉపవాస్ం  ఉండ్ల్సి  వ్స్ుతంద్;  ఆనక  సేటుషలో 
త్నునాలు  తిన్ల్సి  వ్స్ుతంద్.   పోలీస్ులోలి 
అందర్పూ  న్  అంత్  మంచివాళ్ళులి  ఉండర్పు; 

నేపాల్  లో  ఎవ్ర్పూ  మీ  అంత్  బదధకస్ుతలూ 
ఉండర్పు!"  అన్నాడు  అత్ను,  వాళ్ళలిను 
విడిచిపెడుత్ూ! 
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సి ం హ ం-న క క-ఎ ల ు గ ు బ ం ట్  
దీనిలాంట్   కథే   ఒకట్   సాకంద  పురాణంలో  ఉంద్.  ఇద్  చద్వాక,  మంచి-చెడు,  ధర్పమాం-అధర్పమాం  గురించిన  
ఆలోచనలు  రేకెతితంచే     అదుభుత్మైన   ఆ    కథ ను  కూడ్   చద్వి    చూడండి! 

సేకర్పణ, కథనం: ఆర.జయరామి రడిడా, టలైర్పు, చెనేనాకొత్తపల్లి, అనంత్పుర్పం జిలాలి. 

గండకీ  నదీ  తీర్పంలో  దటటుమైన   ఒక  అడవి 
ఉండేద్.  ఆ  అడవిలో  ఒక  నకక- 

ఎలుగుబంటు    చ్లా  అనోయనయంగా  ఉండేవి. 

నకక   ముస్ల్ద్-  సొంత్గా   ఆహార్పం 
స్ంపాద్ంచుకునే  శక్త  దానిక్  ఇపుపుడు  లేదు. 

ఎలుగుబంట్ద్ మంచి మనస్ు. త్నక్ దొరిక్న 
ఆహార్పంలో   త్న  మిత్ురిడ్ైన  నకకకూ  కొంచెం 
పెటేటుద్ అద్. 

ఒకన్డు  నకక  ,  ఎలుగుబంట్  కలసి  ఆహార్పం 
కస్ం  అడవిలో   తిర్పుగుత్ూండగా  ఆకల్గొననా 
సింహం  ఒకట్   వీట్క్  ఎదురైంద్.   పరిసిథాతిని 

గమనించిన  ఎలుగుబంట్,  నకకతో 
"మిత్రమా, నకాక! నువేవుమ్ ఇపుపుడు పెదదగా 
ఎటూ  కదలలేని  పరిసిథాత్ులోలి  ఉన్నావ.   ఆ 
సింహమేమ్  ఆకల్గొని  ఉననాద్;  మన  వెపై్ 
వ్స్తంద్-  దానిక్  చికాకమంటే  అంతే. 

అందుకని  నువవు   న్  వీపును  కర్పచుక;  నేను 
ఈ  మహావ్ృక్షానినా ఎకుకత్ను" అననాద్. 

ఆ  స్రిక  భయంతో  వ్ణుకుత్ుననా   నకక 
ఎలుగుబంట్  మాటలు  వినగానే  త్ట్లున 
దాని  వీపును  కర్పచుకుననాద్.  ఎలుగుబంట్ 
చకచకా చెటుటు ఎకకసింద్! 

42



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-69

చెటుటుపైెన కొమమాలోలి  ఎలుగుబంట్-నకక  కదలక 
మదలక  ఉండగా  చెటుటుక్ంద సింహం  వాట్వెైప్ 
చూస్ూత   కూర్పుచననాద్.  ఎలుగు-నకక  చెటుటు 
ద్గలేదు.  సింహం ఎంత్కీ పకకకు కదలలేదు. 

'ఇంక కుదర్పదు' అనుకుననా ఎలుగుబంట్, 

చెటుటుపైెనే  కొనినా  కొమమాలు  విరిచి, 

పడుకవ్డ్నిక్  ఒక  పకకను  ఏరాపుటుచేసింద్. 

చీకట్పడ్డాక  అద్  నకకతో-  "మిత్రమా! 

సింహం  పంత్ం  కొదీద  ఇకకడే  కూర్పుచననాద్. 

ఇంత్  పెదద  చెటుటును  అద్  ఎకకలేదు.  అయిన్ 
ఈ ర్జంత్ మన జాగరిత్తలో  మనం  ఉండ్ల్. 

మనలో  ఒకర్పు   నిద్రిసేత,  ఇంకొకర్పు   కాపలాగా 
మేలుకొని ఉండ్ల్" అననాద్. 

నకక  స్రేనననాద్.  

అపుపుడు  ఎలుగుబంట్   "వ్యస్ు  పైెబడడా 
దానివి-  ముందు  నువవు  నిదరపో.  అర్పధరాతిరి 
దాట్క  నినునా   నిదర   లేపి,  ఆపైెన  నేను 
నిదరపోత్ను-  నువవు  కాపలా  కాదుదవ"  అని 
నకకతో  అననాద్.   నకక  స్రేనని   గాఢంగా 
నిదరపోయింద్.  ఎలుగుబంట్  కాపలా  కాస్ూత 
కూర్పుచననాద్. 

చెటుటుక్రిందనే వీట్కస్ం ఆశగా  ఎదుర్పు చూస్ూత 
కూర్పుచననా    సింహం    కొంత్సేపు  అయ్యక 
ఎలుగుబంట్తో   అననాద్-  "ఓ   మిత్రమా, 

ఎలుగు  బంట్!  నువవు  ఆ  ముస్ల్  నకకక్ 
కాపరివ్ని  న్కు  తెలుస్ు.  అయిన్  న్  మాట 
విను-  నువవు   గానీ  ఆ  నకకను  క్ందక్ 
తోసేశావ్ంటే,  నేను  దానినా  తినేసి  వేరే  అడవిక్ 
వెళిళ  పోత్ను.  అట్లి   న్  ఆకలీ  తీర్పుత్ుంద్; 

నీకు  ఆ  ముస్ల్నకకకు   ఆహార్పం  తెచిచపెటేటు 
బర్పువూ   త్గుగత్ుంద్" అని. 

ఎలుగుబంట్  టకుకన  జవాబిచిచంద్- 

"చూడు,  సింహరాజా!  ఈ  ముస్ల్  నకక 
న్కు  ఎంత్  మాత్రమూ  భార్పం  కాదు.   నేను 
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తినే  ఆహార్పంలో  కొంచెం  మాత్రమే  దానిక్ 
ఇస్ుతన్నాను.   అద్  ననేనా  నముమాకుని 
బరత్ుకుతోంద్.   న్మీద  నమమాకంతో  అద్ 
ఎంత్  హాయిగా  నిదరపోతోంద్  చూడు.  ఏ 
జీవికీ   నిదారిభంగం  కల్గించకూడదు.   అద్ 
మహా పాపం.  నిదరలోనే కదా, అనినా పారిణులూ 
బడల్కను  పోగొటుటుకొని   హాయినీ,  స్ుఖానీనా 
పొందేద్?  నేను  దీనినా   మ్స్ం  చేయటం 
అస్ంభవ్ం.  ఎనినా  ర్జులై్న్  స్రే,  ననునా 
నమిమాన ఈ నకకకు నేను తోడుంట్ను" అని. 

అంత్లోనే  రాతిరి మూడవ్ జాము పరివేశించింద్. 

ఎలుగుబంట్  నకకను  నిదరలేపి,  త్ను 
పడుకుననాద్.  

కొంత్ సేపట్క్, ఎలుగుబంట్  నిదరపోయిందని 
నిరాధరించుకున్నాక,  చెటుటు  క్రింద ఉననా  సింహం 
ఈసారి నకకను  పలకరించింద్- "నకకబావా! 

నువవు   మాంస్ం  తిని  ఎనినా  ర్జులై్ంద్  గదా! 

ఈ  ఎలుగుబంట్  త్ను  తినదు;  నినునా 
తిననివ్వుదు-  న్కు  తెలుస్ు.  న్  మాట 
వింట్నంటే  ఓ  స్ంగతి  చెబుత్ను-   నువవు 
ధైర్పయం  తెచుచకొని  ఆ   ఎలుగుబంట్ని  క్ంద్క్ 

తోస్యియ-  నేను  దానినా  చంపి  తిని,  మిగిల్న 
మాంసానినా  నీకూ  పెడత్ను;  నువూవు 
తినొచుచ.  మీలో  ఎవ్రినో  ఒకరిని  తినకుండ్ 
ఇకకడినుండి  కదలకూడదని  నేను  ఎలాగూ 
నిశచయించేస్ుకున్నాను. న్ నిశచయం ఎంత్ 
దృఢమైనద్  నీకు  తెలుస్ు-   తెల్వెైనదానివి- 

ఆలోచించి   నిర్పణయం  తీస్ుక.  ఆ  ఎలుగును 
తోస్యియ" అననాద్, నకకను పరిలోభ పెడుత్ూ. 

నకక  కాసేపు  ఆలోచించి-  ఎలుగుబంట్ని 
క్ంద్క్ తోసేసింద్. 

క్ందపడడా ఎలుగు దగగర్పకొచిచ నిలబడి, సింహం 
ఎగత్ళిగా  నవవుత్ూ-  "ఎలుగుబంట్, 

చూశావా?! ఎంత్ చెపిపున్ నువవు  ఆ  నకకను 
క్ంద్క్  తోస్యయకపోతివే;  అద్   చూడు, 

నినునా  ఊర్పకనే  క్ంద్క్  తోసేసింద్-  చూసితవా, 

నకక తెల్వి?" అననాద్. 

ఎలుగుబంట్  విచ్ర్పంగా  నవివు, "సింహరాజా! 

ఆ  ముస్ల్నకక  ఎంతో  కాలంగా  ననేనా 
నముమాకొని  బత్ుకుతోంద్.  ఈర్జున  అదేద్ 
చేసిందని   దాని  నమమాకానినా   నేను  వ్ముమా 
చేయను-  ఎందుకంటే   న్మీద  న్కు 
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విశావుస్ం  ఉంద్.  నేను  కౄర్పజంత్ువనే;  కానీ 
ఏ  పారిణికీ   కావాలని  హాని  త్లపెటటును.   న్ 
మంచిత్నం వ్లలి న్కు  హాని వాట్లలిదు- అనేద్ 
న్  విశావుస్ం. 

నువవు ననునా ఒకకసారిగా చంపి తిని,  నీ ఆకల్ 
తీర్పుచకుంట్వ-  న్కు  కల్గే  బాధ  కవ్లం   ఆ 
క్షణం మాత్రమే. కానీ నకక-?! దానంత్ట  అద్ 
క్రింద్క్  ద్గలేదు;  మరి   చెటుటు  మీద   దానిక్ 
ఆహార్పమూ   దొర్పకదు.  చివ్రికద్  ఆకల్తో 
విలవిలలాడుత్ూ  చస్ుతంద్;  లేదా  చెటుటు  మీద్ 
నుండి   క్రిందపడి  ఎముకలు  విరిగి  చస్ుతంద్. 

ఇద్ స్త్యం. 

ఇక  ఈ  'నకక  తెల్వెైనద్  కాదు'  అనేద్  స్పుషటుం. 

దానిక్  ఉననాద్  కవ్లం   మ్స్పూరిత్మైన  ఒక 
ఆలోచనే  త్పపు,  తెల్వి కాదు.  నిజానిక్  నకక 
తికకద్-  అందుకనే  ముందుచూపు  లేక,  ఈ 
పనిక్  ఒడి  గట్టుంద్"  అననాద్  ఎలుగుబంట్, 

ధైర్పయంగా. 

"నేను  నినునా  తినకుండ్  వ్ద్లేసాతను-  మరి 
ఇపుపుడయిన్  చెటటుక్క  నకకను  క్రింద్క్ 
తోసేసాతవా?" అంద్ సింహం.

"అలా  చేయను.  ఎందుకంటే,  'మ్స్ం 
చేసినవాడు త్నంత్ట త్నే నషటుపోత్డు' అని 
దీని  దావురా  అందరికీ  తెల్య్ల్"  అననాద్ 
ఎలుగు బంటు. 

ఇనినా  విషయ్లు  తెల్సిన  నినునా  తింటే  అద్ 
న్కు  మంచిద్  కాదు-  న్కు  వేరే  ఆహార్పం 
దొర్పుకుత్ుంద్లే-  నీ  దారిన  నువవు   పో"  అని 
బయలుదేరింద్   సింహం.  ఎలుగుబంట్ 
కూడ్ త్న దారిన త్ను వెళిళంద్. 

నకక  మాత్రం  అటు  చెటుటు  ద్గలేక,  ఇటు 
ఆహార్పమూ  లేక  అలమట్ంచి,  చివ్రిక్  క్రింద్క్ 
దూక పరియత్నాంలో పారిణాలు విడిచింద్. 
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జ మీ ం దా ర్ప ు గా రి  అ మా మా యి  
ర్పచన: సి.పరిణయజ,  శ్రి వెంకటేశవుర్ప బాల కుట్ర, బారిడీప్ట, గుంటూర్పు. 

మంచిత్న్నిక్  మార్పుప్ర్పు,  విజయపురి 
జమీందార్పు రాజయయ చౌదరి  గార్పు. . ఆయన 
భార్పయ  అంజల్  అనినా   విధాలా  ఆయనకు 
త్గినద్-  జమీందార్పుగార్పు   వ్యవ్సాయం 
గురించి   చూసేత,   ఆమ  గారిమంలోని 
ఆడవాళ్ళలిను  అనినా  విధాలా  పోరిత్సిహించేద్; 

అందరికీ అండగా, త్లలో న్లుకలా ఉండేద్. 

గారిమపరిజలంత్  వాళిళదదరినీ   ఎంత్గానో 
గౌర్పవించేవాళ్ళులి.  

అంత్  చకకని  జమీందార్పు  దంపత్ులద్ 
ఒకకటే  స్మస్య.  వారి కూత్ుర్పు రాగమంజరి 
పరివ్ర్పతన  వారిక్  పూరితగా  భిననాంగా,  అతి 
దుర్పుస్ుగా,  అధర్పమాంగా  ఉండటమే  దానిక్ 
కార్పణం.

'రాగమంజరిక్   చ్లా  పొగర్పు'  అని  ఊర్పంత్ 
అనుకునేవార్పు.  నిజంగా  కూడ్ 
'జమీందార్పలిం'  అననా   గర్పవుం  ఆమ  నర్పనరాలోలి 
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నిండి ఉండేద్;   ప్దవాళ్ళలింటే  చ్లా చులకన 
భావ్ం  ఉండేద్;  చిన్నా-పెదాద   లేకుండ్ 
ఎవ్రితోటైన్  నిర్పలిక్షయంగా  పరివ్రితంచేద్- 

అయిన్  జమీందార్పుగారి బిడడా కనుక ఎవ్వుర్పూ 
ఆమను ఏమీ అనలేకపోయేవార్పు.  ఇపుపుడు, 

ఏడ్  త్ర్పగతిక్  వ్చేచస్రిక్,  ఆమ  మరీ 
మొండిగా కూడ్  త్య్ర్పయింద్.

చిననాద్ అననా ఉదేదశంతో కాబోలు, చౌదరిగార్పు 
మొదటోలి  ఆ  పాపను   బాగా  ముదుదచేశార్పు. 

దాంతో  బడిలో   పిలలిలనేకాదు  ఉఫాధాయ-
యులనుకూడ్  ఎంత్  మాట  పడితే  అంత్ 
మాట అనేయటం నేర్పుచకుననాద్   రాగమంజరి. 

రండు  ర్జులకు  ఒకసారి  ఖరీదనై  బటటులు, 

వ్స్ుతవలు  కావాలని  మారాం  చేసేద్   త్ను. 

అందరిముందూ   త్న  గొపపుత్న్నినా 
చూపించ్లనుకుని, ఇంకా చిననాబోయేద్.  

ఆ అమామాయి బడిక్ వెళ్ళలంటే  గుర్పరిపు బండి 
ఉండ్ల్సిందే.  స్ూకలుముందు బండి ఆగిన 
వెంత్నే   బండి  నడిప్   సీత్యయ   త్త్   ఆమ 
పుస్తకాల  స్ంచీని  తీస్ుకెళిళ   త్ర్పగతి  గద్లో 
పెటేటువాడు. అలా పెటటుకపోతే ఆమ ఊర్పుకునేద్ 
కాదు. 
అట్లిగే , ఆమ కాలిస్ులోక్ వెళ్లిటపుపుడు ఎవ్వుర్పూ 
ఆమకు  ఎదుర్పురాకూడదు.  తెల్యక 
ఎవ్రైన్  ఎదుర్సేత  న్న్  మాటలూ  అనేద్ 
వాళ్ళలిను.   చివ్రిక్  "ఈ  స్ూకలంత్  అస్లు 
మాదే. మా త్త్గార్పు కట్టుంచ్ర్పు దీనినా!"అని 
త్ల ఎగరేసేద్.  

"ఎందుకు  రాగమంజరీ!  అలా  అంట్వ, 

త్పుపుకదా?!"  అని  ఉపాధాయయుల్వ్రైన్ 
మందల్సేత   ఆ  అమామాయి  వాళ్ళలిను  గుడులిరిమి 
చూసేద్.  

ఎపుపుడ్ైన్  త్ల్లి  ఆమకు  ఏదైన్  మంచి 
చెపపుబోతే,  ఈ  పాప   తిర్పగబడేద్: "మీ  లాగా 
అందరితోట్   రాస్ుకు  పూస్ుకు  తిర్పగడం 
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న్కు  ఇషటుం  లేదు.  నేను  గొపపుగా  పుట్టును; 

గొపపుగానే  పెర్పుగుత్ను.  మీర్పు  ఎనినా  చెపిపున్ 
అంతే!" అంటూ ఎద్రించి మాట్లిడేద్.  

"త్పుపు  త్లీలి!  అలా  అనకూడదు.   డబుబ 
శాశవుత్ంకాదు. మంచిత్నంతో  ఈ పరిపంచ్నేనా 
గెలవ్చుచ"  అని  త్ల్లి,  త్ండిరి   ఎంత్   చెపిపున్ 
ఆమ  వినేద్  కాదు.  

ఒకర్జున  రాగమంజరి  బడిక్  బయలు 
దేరింద్.  మధయ  దారిలో  ఉండగా  ఆ  పాపకు 
గుర్తచిచంద్-  'ఇవాళ్ళలి  త్ను   పెనునా 
తెచుచకలేదు'!  వెంటనే  ఆమ   బండి  నడిప్ 
సీత్యయతో  "సీత్య్య! ఇకకడ బండిని ఆపు. 

వెనక్క  వెళిళ, న్కస్ం  ఒక పెనునా కొనుకుకరా" 

అని  ఆజాఞాపించింద్. 

ఆ  స్మయ్నిక్  వాన   జోర్పుగా  పడుతోంద్. 

బండిని  వ్ద్ల్  వెళ్త   సీత్యయ  త్డిసి  ముదదయి 
పోత్డు.  అయిన్  రాగమంజరి 
సీత్యయలాంట్   పనివాళ్ళలి  కషటుం-స్ుఖం 
పట్టుంచుకునే పిలలి కాదు. 

ఆ  పాప  ఆదేశం  పరికార్పమే   సీత్యయ   బండిని 
బాటకు  పకకగా  ఆపి,  పెనునా 
కొనుకుకరావ్డ్నిక్  పర్పుగెత్తడు.  ఇంత్లోనే 
ఎకకడి  నుండ్   పెదద  డపుపు  శబదం  వినబడడాద్. 

అద్  వినగానే   గుర్పరిం  బెద్రి,  ఇషటుం  వ్చిచనటులి 
పర్పుగుతీసింద్.  దాని  వెనక   సీత్యయ  ఎంత్ 
పర్పుగుతీసిన్  దానినా  అందుకలేక  పోయ్డు. 

స్మయ్నిక్    పకకన  పొలాలోలి  పనిచేస్ుతననా 
కూలీలు  పర్పుగున  వ్చ్చర్పు.  న్న్ 
త్ంట్లుపడి  చివ్రిక్   గురారినినా  ఆపగల్గార్పు. 

పరిమాదం  త్పిపుందని  అందర్పూ  ఊపిరి 
పీలుచకున్నార్పు. 

అయితేనేమి,  బండి   ఒకకసారిగా   ఆగేస్రిక్, 

అందులో  ఉననా  రాగమంజరి   క్ంద  బుర్పదలో 
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జారి   పడబోయింద్.   త్ట్లున   ఆ  పాప 
పడిపోకుండ్  పటుటుకున్నార్పు  కొందర్పు 
కూల్వాళ్ళులి.  ఆ  స్మయంలో,  మరి   వాళ్ళళ 
చేత్ుల మట్టు రాగమంజరి బటటులకు అంట్ంద్- 

అంతే!  ఆ  అమామాయి   కపం  కటటులు 
తెంచుకుననాద్!  త్నను  ముటుటుకుననా  కూల్ 
వాళ్ళలి   మీద    మండిపడడాద్.  వాళ్ళలిను   నోట్క్ 
వ్చిచనటుటు  తిట్టుంద్!  పుణాయనిక్  పోతే  పాపం 
ఎదురైందననాటులి,  వాళ్ళలింత్    త్పుపు  చేసిన 
వాళ్ళలిలాగా   త్లలు  వ్ంచుకుని,  చేత్ులు 
కటుటుకుని నిలబడ్ల్సి వ్చిచంద్! 

స్ంగతి  తెల్సిన   జమీందార్పుగార్పు   త్ట్లున 
అకకడకు  చేర్పుకున్నార్పు.  ఆయన  చేర్పుకునే 
స్మయ్నిక్   రాగమంజరి  వాళ్ళలిను  ఇంకా 
తిట్టుపోస్ూతనే  ఉననాద్.  ఆ  అమామాయి  మాటలు 
చూసి జమీందార్పుగారే  అవాకకయ్యర్పు.  

త్మ  బిడడాకు   మరాయదలు  తెల్యవ్ని 
ఆయనకు  తెలుస్ు;  కానీ  మరీ   ఇంత్ 
నిసిసిగుగగా  మాట్లిడగలదని   ఆయన  కలలో 
కూడ్ అనుకలేదు. వెంటనే ఆయన  ఆమను 
మందల్ంచి,  వాళ్ళళకు ధనయవాదాలు చెబుత్ూ 

క్షమాపణ కరాడు. 

జమీందార్పుగారి  హృదయ్నినా  అర్పథాం చేస్ుకొని 
వాళ్ళులి  కూడ్  ఆయనకు   చేత్ుల్తిత   దండం 
పెట్టుర్పు.  అయితే ఇంట్కొచ్చక,  ఇక  ఆర్జు 
రాగమంజరి అల్గి  అననాం తినడం మానేసింద్. 

త్ల్లి ఎంత్ బతిమాల్న్  వినలేదు! 

ఇక  ఆన్ట్నుండి  బడిలోనూ,  బయట్ 
కూడ్  అందర్పూ  ఆ అమామాయిని వెల్ వేసినటులి 
అయిపోయింద్.  ఆ  పాప  కనిపిసేత  చ్లు- 

ఊళ్ళ  వాళ్ళలింత్  ఎవ్రిక్  వాళ్ళుళ  త్పుపుకొని 
పోసాగార్పు.

రాగమంజరి  దీనినా  గురితంచింద్  లేద్  తెలీదు. 

గురితంచిన్  మరి   పట్టుంచుకలేదేమ్; 

పట్టుంచుకున్నా  అలా  పట్టుంచుకుననాటులి 
తెల్యనివ్వులేద్, మరి!

రాగమంజరి   చద్వే   త్ర్పగతిలోనే   స్ుమతి 
కూడ్  చదువత్ుంద్.  స్ుమతి   చ్లా  ప్ద 
పిలలి.   ఆమ  త్ండిరి   పాలేర్పు.  ఆ  అమామాయిక్ 
పాపం   స్రైన  దుస్ుతలు  కూడ్   ఉండేవి  కావ. 

అయిన్  ఆ  పాప  పరివ్ర్పతనను  చూసి  అందర్పూ 
ఆమను  ఇషటు పడేవాళ్ళుళ. ఒకక  రాగమంజరిక్క్ 
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త్పపు,  బళ్ళ ఉననా  పిలలిలకు-ట్చర్పలికు  అందరికీ 
స్ుమతి అంటే చ్లా ఇషటుం ఉండేద్. అందర్పూ 
ఆమకు  ఏద్   ఒక  సాయం  చేసేవాళ్ళుళ. 
కొందర్పు  దుస్ుతల్చేచవాళ్ళుళ;  కొందర్పు 
పుస్తకాలు; ఇలా ఎవ్రిక్ తోచిన సాయం వాళ్ళుళ 
చేస్ుతండేవాళ్ళుళ. 
ప్దవాళ్ళళని భరించలేని రాగమంజరి  ఏన్డూ 
స్ుమతి  వెైపు  చూడట్నిక్  కూడ్  ఇషటుపడేద్ 
కాదు.  త్ర్పగతి గద్లో   త్ను ఒకకతే ముందు 
బెంచీలో  కూర్చనేద్.  ప్ద  పిలలిలంత్  ఆమకు 
దూర్పంగా,  వెనక బెంచీలలో కూర్పుచనేవాళ్ళుళ. 
అయిన్  తెల్విక్    ప్దరికం,  కులం   అడుడా 
రావగా?   చదువలోనూ,  ఆటపాటలోలినూ 
స్ుమతే   అందరి కంటే  ముందుండేద్.  

ఇలా  ఊళ్ళవాళ్ళళంత్  రాగమంజరిని  దూర్పం 
ఉంచే  స్మయ్నిక  స్రిగాగ  యూనిట  పరీక్షలు 
మొదలయ్యయి.  రాగమంజరిక్  ఒంటోలి 
నలత్గా  ఉంద్.  అయిన్  మొండిగా  పరీక్షలు 
రాసేందుకు  వ్చిచంద్.  ఆమను  ఎవ్వుర్పూ 
పట్టుంచుకలేదు.  ఉదయం   పరీక్షలు 
రాయగానే   అందర్పూ   బయట   చదువలోలిను 

ఆటలోలిను పడ్డార్పు. మధాయహనాం త్రావుత్  మర్ 
పరీక్ష ఉంద్.

ఆన్డు  త్ను  తెచుచకుననా   అననాం  తిని, 

ఉత్సిహంగా   లోపల్క్  వ్చిచన  స్ుమతి 
ఒకకసారిగా  ఉల్క్క  పడింద్:  రాగమంజరి 
త్ర్పగతి  గద్లో   అపసామార్పకంగా  పడి  ఉననాద్! 

చల్ పుడుత్ుననాటులింద్, వ్ణుకుతోంద్! 

స్ుమతి   పెదదగా  అరిచి    పిల్చింద్  అందరినీ. 

కొందర్పు  పిలలిలు  వ్చిచ  చూశార్పు;  కానీ  ఎవ్రిక్ 
వాళ్ళుళ  త్లుపు  దగగరే  నిలబడి  పోయ్ర్పు. 

రాగమంజరి  దగగరిక్  వ్చేచందుకు   అందరికీ 
స్ంకచం..! 

ఇక  లాభం  లేదని,  స్ుమతి   త్నే    ఆ  పాపను 
లేవ్నెతిత  బెంచీమీద పడుకబెట్టుంద్. పర్పుగున 
వెళిళ  త్మ  ఇంటోలించే   ఒక  బొంత్ 
తీస్ుకొచిచంద్- రాగమంజరిమీద కపిపుంద్. 

కబుర్పు    జమీందార్పు  గారిక్    అంద్ంద్. 

ఆయన   కంగార్పుగా  వ్చేచస్రిక్    స్ుమతి 
రాగమంజరి  పాదాలను   ర్పుదుదతోంద్. 

మిగిల్న  పిలలిలు,  ట్చర్పులి  అందర్పూ  దూర్పం 
దూర్పంగా  నిలబడి  ఉన్నార్పు-  భయం 
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భయంగా  చూస్ూత!  
జమీందార్పుగార్పు   బిడడాను  తీస్ుకొని  నేర్పుగా 
ఆస్ుపతిరిక్  వెళ్ళర్పు.  మూడుర్జుల  పాటు 
రాగమంజరి  ఈ  లోకంలో  లేదు:  ఏదేద్ 
కలవ్రించింద్. 

త్నక్  జవుర్పం  రావ్టం,  బడిలో  పడిపోవ్టం, 

ఎవ్వుర్పూ  త్న    దగగరిక్  రాకపోవ్టం,  స్ుమతి 
అందరినీ  పిలవ్టం,  త్నకు  ర్పగుగ  కపపుటం, 

కాళ్ళుళ  ర్పుదదటం  ఇవ్నీనా  ఆమను  వ్దదన్నా 
వెంట్డ్యి.   స్ుమతి  మంచిత్నం  ఆమ 
మనస్ును త్ట్టు లేపింద్.

జవుర్పం  త్గేగ  స్రిక్   రాగమంజరి  చ్లా 
మారిపోయింద్.  త్నలో  ఉననా  గర్పవుం, 

అహంభావ్ం  అనీనా  తొలగిపోయ్యి. 

స్ుమతి   చేసిన  స్హాయం  ఆమకు  కనువిపుపు 
కల్గించింద్.  

త్న  ఆర్గయంకాస్త  కుదుటపడగానే  బడికెళిళ 
స్ుమతి  చేత్ులు  పటుటుకొని   "స్ుమతీ,  నువవు 
చ్లా  మంచిదానివి;  తెల్వెైనదానివి  కూడ్. 

చ్లా  సార్పులి  నేను  నినునా  అవ్మానించ్ను. 

అవేమీ  మనస్ులో  పెటుటుకకుండ్  ఆపదలో 
ఉననా న్కు  సాయం  చేశావ నువవు. 

నువెవుంత్ మంచిదానివో న్కు అర్పథామైంద్.  న్ 
త్పుపు  కూడ్  న్కు  తెల్సి  వ్చిచంద్.   ఇక 
మీదట  అందరితోట్  మరాయదగా  పరివ్రితసాతను; 

సేనాహంగా ఉంట్ను. ననునా క్షమించండి" అని 
కళ్ళళనీళ్ళుళ  పెటుటుకుంటుననా  రాగమంజరిని 
చూసి  అకకడివాళ్ళులి  త్మ  చెవలను  త్మే 
నమమాలేకపోయ్ర్పు.   అటుపైెన   నిజంగానే 
రాగమంజరి  అందరికీ  ఇషటుం  అయియంద్. 

"జమీందార్పుగారి  అమామాయి,  ఎంత్ 
మంచిద్!” అనిపించుకుననాద్.
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స్ ు ల భ మ ైన  సా ం ఘి క! 
ర్పచన: ఆదూరి హైమవ్తి, విశారింత్ పరిధానోపాధాయయిని, బెంగుళ్ళూర్పు. 

"ఏమరారి,  పిలలిలూ!  ఎండలో  తిర్పకకండి!" 

అంటూ    పిలలిల్నా  మందల్ంచ్ర్పు  త్త్యయ- 
ఎండలో  ఆడుకుని  వ్డదబబ  తిననాంత్  పనెైన 
పావ్నిని చూస్ూత. 
"ఏంచేయమంట్వ్  త్త్!  శలవలోలి 
తోచదాయ;  నువేవుమ్  ఎండ-  ఎండ 
అంట్వ,  బలే  తిపపులొచిచపడ్డాయి!" 

అంటూ విస్ుకుకన్నార్పు పిలలిలు. 

"ఓర్రీ!  తోచకపోవ్ట్నిక్  ఏముంద్య! 

ఏద్ ఒక కొత్త పని  మొదల్టేటుసేత  స్రి. అదీ  మీకు 
ఉపయ్గంగా  ఉండ్ల్,  తెల్విని  పెంచ్ల్, 

భవిషయత్ుతలో  ఉపయ్గ  పడ్ల్.  అలాంట్  పని 

ఒకట్   చెపాతను  చేసాతరేంట్రి?"  అంటూ  త్త్ 
ఆగాడు. 

" ఓ త్పపుక  చేసేసాతం, చెపుపు త్త్  !" అంటూ 
త్త్  చుటూటు  చేరార్పు  పిలలిలంత్. 

"ముందుగా మీర్పు వేస్వి శలవల త్రావుత్ వెళ్ళ 
కాలిస పుస్తకాలు స్ంపాద్ంచి పెటుటుకవాల్.." 

త్త్  మాటలు  పూర్పతవ్ందే   "ఓహ,  అవి 
ఎపుపుడ్  స్ంపాద్ంచేశాం.  వేస్వి  త్రావుత్  కొత్త 
పుస్తకాలు అచెచై రావ్టం,  కొత్తగా ఏ పరిభుత్వుం 
వ్స్ుతంద్,  పుస్తకాల్పుపుడు  పిరింటవత్య్ 
ఎవ్వురికీ తెలీదుగనుక, మా  మాసాటుర్పలిందర్పూ  పైె 
త్ర్పగత్ుల  పిలలిల  పుస్తకాలు  సేకరించి   మా 
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అందరికీ  పంచేశార్పు.  కొందరికెతైే  కొత్త 
పుస్తకాలు కూడ్ దొరికాయి" 

"మరి  చెపపురేం!   మీ  పంత్ుళ్ళుళ  చ్లా 
తెల్వెైనవార్పూ,  ఆలోచన్పర్పులూ,  రాబోయే 
ఇబబందులనీనా   తెల్సినవార్పూనూ!  స్రి  స్రి- 

ఆ  పుస్తకాలు  తీస్ుకుర్పండి.  మీర్పు  వెళ్ళలిబోయే 
త్ర్పగతి  పాఠాలు  తీయండి.  అందులోనూ 
మీకు అంత్గా  ఇషటుంలేని స్బెజక్ టు   తీస్ుకుర్పండి" 

అన్నార్పు త్త్గార్పు స్ర్పుదకు కూర్పుచంటూ. 

“ ఇవిగండి త్త్గార్పూ!" బిలబిల మంటూ 
పిలలిలంత్  త్మ  కాలిస  పుస్తకాలు  తీస్ుకుని 
వ్చ్చర్పు. 

"పిలలిలూ!  మీర్పు  మీకు  అంత్గా  ఇషటుంలేని 
స్బెజక్ టు  పుస్తకాలు తీయండి!" 

"త్త్గార్పూ  ! మాకు  పరిస్రాల విజాఞానం పెదద 
బోర! ఆ మాయప్ పాయింట్ంగూసి  , నదులూ, 

స్ముదారిలూ, పర్పవుత్లూ, నగరాలూ, అవ్నీనా 
ఇపుపుడు  వ్దుద   బాబోయ!"  అంటూ  త్లలు 
పటుటుకున్నార్పు. 

"మంచిదైంద్రా  !  మీ  అందరికీ  ఒక  స్బెజక్ టు 
బోర్పవ్టం  మేలై్ంద్.  ఏదీ  మీ  అట్లిసలు 
తీయండి!"  అని  మొదల్ట్టు  నెట్టుర్పు 
త్త్గార్పు. 

ఒకవెైపు  అయిషటుంగానే  ఉన్నా,  త్త్గారి  మీద 
గౌర్పవ్ం  కొదీద  ఇవిగండి  త్త్గార్పూ” !" 

అంటూ  పిలలిలంత్  అట్లిస్ులు తెరిచ్ర్పు. 

త్త్గార్పు  వాళ్ళళందరినీ  ముందుగా  దేశ-

పట్లు తీయమన్నార్పు- "పిలలిలూ  ! ముందు 
మీర్పంత్  మీ  దగగర్పుననా   దేశపటంలో  చూసి, 

మీకు  కనిపించే  ర్పకర్పకాల   నదుల   ప్ర్పూలి,  అవి 
పుటేటు  పరిదేశాల  ప్ర్పూలి,  పరివ్హించే   పటటుణాల 
ప్ర్పూలి రాయండి- ఎవ్రిక్ వారే వెతిక్ రాయ్ల్, 

కాపీ  కొటటుకండి-   మీకు అర్పధ గంట  స్మయం 
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ఇస్ుతన్నా ను   అన్నార్పు “ . 

అంత్  త్లో మూలా కూర్పుచని చకచకా  త్మ 
అట్లిస్ులు  తెరిచి  నదులు  ఏవేవి- 

ఎకకడ్కకడున్నాయ్  వెతిక్  రాయటం 
మొదలు పెట్టుర్పు. 

"ఇంకా  పద్నిముషాలే   ..  ఐదునిముషాలే.. 

ఒకక  నిముషమే..ఇక   ఆప్యండి"  అని 
కామంటరీ  చెబుత్ూ   అందరీనా 
ఉత్సిహపర్పుస్ూత పోయ్డు త్త్యయ. 
"ఇపుపుడు  ఎవ్ర్పు-  ఎనినా  నదుల  గురించి- 

వారిశార్  చూదాదం"  అని  అందరి  పుస్తకాలూ 
చూసిన   త్త్యయ    ర్పమేష్ను  బలే 
మచుచకున్నాడు-  "ఒరేయ!  పరిస్రాల 
విజాఞానం  అంటే    బోర  అననా  మొదట్వాడివి, 

అందరికంటే   బాగా  రాశావ  కదరా!"  అని. 

పిలలిలందర్పూ నవావుర్పు. 

త్త్యయ  చెపాపుడు-  "చూడండి,  ఇట్లి 
మనకు  ఏ  స్బెజకుటు  బోర్,  దాని  మీదే  పనిచేసి, 

మనకు  ఇషటుమైన  దానిగా  మలచుకవాల్, 

ఇలాగ!" అని. 

అలా  పిలలిలంత్ ఒకర్జున రైలేవుసేటుషనలి గురించీ, 

మర్  ర్జున    ర్డుడా మారాగల  గురించీ,  ఇంక 
ర్జున  నగరాల  గురించీ,  ఖండ్లూ, 

స్ముదారిల  గురించీ-  అట్లిస్ులో  చూసి 
కనుకొకని  రాసార్పు.  అందరికీ  బాగానే 
అనిపించింద్.  ఆశచర్పయం-  ఎవ్వురికీ  బోర్పు 
కొటటులేదు! 

వేస్వి స్లవ్లు ముగిసి  బళ్ళుళ తెరిచేస్రిక్ 
పిలలిలందరికీ  సాంఘిక శాస్తరమేకాదు-  స్ైన్సి లో 
బొమమాలూ,  గణిత్ంలో   స్మస్యలూ,  డిక్షనరీ 
చూసి  ఇంగీలిషు పదాల అరాథాలు కనుకకవ్టం  , 
కొత్త  మాటల  అరాధలు  వెత్ుకకడం-  అనీనా 
తెల్శాయి. 
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బళ్ళుళ   తెరిచే  ర్జున  పిలలిలంత్    త్త్  గారిక్ 
ఇషటుమనై  మత్తని  జామ  పండులి  తెచిచచిచ- 

"త్త్!  ఈ  వేస్వి  మాకెంతో  స్ర్పదాగా 
గడిచింద్.  అస్లు  పరిస్రాల  విజాఞానం  ఇంత్ 
బాగుంటుందని  మాకు  తెలీనే  తెలీదు- 

ఇపుపుడు  మాకు  అనినా  స్బెజకుటులలోకీ  ఇదంటేనే 
ఎకుకవ్  ఇషటుం అయేయటులింద్!" అని చెపాపుర్పు. 

"ఓరీ,  నేను  విశారింత్   ఉపాధాయయుడినని 
మర్పచిపోయ్ర్పట్రి?! 

40  ఏళ్ళళపాటు  బడిపంత్ులుగా  మీలాంట్ 
ఎందర్  పిలలిలకు   కషటుమైన  దానినా  ఇషటుంగా 
చేస్ుకునేదలాగ   చెపిపునవాడినారా"  అంటూ 
బోసి  నవవు  నవవుత్ుననా  త్త్ను  చూసి, 

త్మూ నవావుర్పు పిలలిలంత్. 
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గ ు మ మా డి  కా య  దొ ం గ !

అమమా: కొత్త గేటుకు ఆ మర్పకలు ఏంట్రా,  ర్పవీ?!

ర్పవి: న్కు తెలీదమామా!  రాము `చేస్ుంట్డు!

అమమా: రామూ! ఏంట్రి ఆ మర్పకకలు,  ఎందుకు చేశావ?

రాము:  నేనస్లు  గేటును  కాల్తో త్ననానే లేదమామా !?

నవవు!

అ తి  మ ర్ప పు
భార్పయ: ఏమండీ, షాపులో మనం ఏద్ మర్పచిపోయినటుటున్నామండీ!!

భర్పత:  ఏంమరిచపోయ్ం?  నగలుగానీ   మరిచిపోయ్వా?

భార్పయ: అంత్ ఇషటుంతో కొననావాట్ని ఎలా మర్పచిపోత్నండీ..!

భర్పత: మరింకం  మరిచి పోయ్మే?!

భార్పయ: మన పాపనండీ..!

  బ ట్ టు మా స్ టుర్ప ు !

 ట్చర: సాతివుక్, మన దేశానిక్  బిరిట్ష్  వాళ్ళుళ ఎపుపుడు వ్చ్చర్పు, ఎపుపుడు వెళ్ళర్పు?

 సాతివుక్:  స్షల్  పుస్తకంలో  67 వ్ ప్జీలో వ్చిచ 90 లో వెళిళపోయ్ర్పు ట్చర!!

                    -దొండట్ శర్పత రడిడా, 9వ్ త్ర్పగతి, ఉషోదయ ఇంగీలిష్ మీడియం స్ూకల్, చౌడవ్ర్పం, గుంటూర్పు జిలాలి.
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ప ద ర్ప ం గ ం-69
నిర్పవుహణ: కొత్తపల్లి

1 2 3 4

5 6

7 8

9

10 11 12 13

14
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అ డ డాం
1.జోర్పుగా కురిసే వాన! (4)

5. 'దేశమును ప్రిమించిన' అపాపురావ గార్పు   (4)

7. బళ్ళ చెప్పువి  (3)

8. అర్పుజనుడిక్ కృషుణడు ఏమవత్డు?  (2)

9. మన చుటూటు అంత్ట్ ఉండేద్! (2)

10. అదదంలో చూస్ుకగానే  కనబడేద్?! (3)

14. ర్పంగు+అదాదలు!  (5)

ని ల ు వ
1.  కొండల  పెైనుండి దూక నీళ్ళుళ!(5)

2.  ఇవి ఉర్పకలు వేస్ూత పార్పత్యట!  (3)

3.  స్ుననా పోయిన నర్పం' (2)

4.  నీళ్ళళలో తేలుత్ూ పోత్ుంద్ ఇద్! (3)

6.  ఒక ఋషి- మారిపోయిన జాబిల్! (5)

11. ఇదంటే  గాడిద!  (2)

12. ఒత్ుత  లేని ముగుగ! (2)

13. స్ంపూరాణహార్పం! (2)

అడడాం-నిలువ ఆధారాల స్హాయంతో ఈ 
గడులను నింపగలరేమ్ చూడండి. నింపిన 
పదర్పంగానినా, కవ్లం పోస్ుటుకార్పుడాపెై  రాసి, మాకు 
అందేటులి పంపండి.  మీ బడి ప్ర్పు, త్ర్పగతి, 

మీవాళ్ళలి  ఫోను నంబర్పు  త్పపుక రాయండి. స్రైన 
స్మాధానం రాసి ఎంపికైెన ముగుగర్పు పిలలిలకు  
కొత్తపల్లి-70 ని  బహుమతిగా పంపిసాతం!

కొత్తపల్లి పరిచుర్పణలు, 1-127/A, యం ఆర వో ఆఫీస్ు 
దగగర్ప, చెనేనాకొత్తపల్లి, అనంత్పుర్పం జిలాలి-515101
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ప దా ల్ నా  వె తి క్  ప ట ు టుక ం డి!
ప రియ్ గా ల ు , రా జ ధా ని , గ రింథాల య ం , నీ తి , చె ర్ప కు , అ మా య కు డు , ప ర్ప ు గ ు  ప ం ద ం , ఉ ప య్ గ ం , 

సి ని మా  , చె ర్ప ు వ , పి సి న్ రి , ఉ ప కా ర్ప ం , క డి పు ం జు , హ ైద రా బా ద్ , ప ని  మ ని షి , స్ ం తో ష ం , ని జా యి తీ , 

రా జా ధి రా జా , బ హు మ తి , అ న స్ ూ య .  

పెై పదాలు ఈ క్రింద్ పట్టుకలో దాగున్నాయి- నిలువగా, అడడాంగా, వాలుగా, క్రింద్నుండి పెైక్- ఎటుపడితే అటు! 

వాట్ని వెతిక్ పటుటుకండి. వాట్ చుటూటు    గ ు ం డ్ రిల ు   గీ య ం డి !

సి హై పుం ఉ న దం పుం హు ధా స్ం జు తో
ని డి ద పం ప స్ం క లు చె రా వ డు

క తో చె రా స్ూ య్ గా స్ం ధి ర్పు కు హు

స్ం ర్ప గరిం థా బా య్ గం జా తో య బ ఉ

కు ప సి పుం పరి దు రా డి మా షం వ పం

రా జా ని రి న్ సి పి అ ధా గరిం ర్పు చె

క హై మా మ ధి రా జ ధా ని ర్పం చె ఉ

డి కా దం క ని జా యి తీ స్ూ ఉ హు జా

పుం యం చె పం ఉ షి య ధా తి నీ రా ఉ

జు ల పం హు గు స్ూ ర్పం మ పి ల్ ప కా

దం ధా మ ని న ర్పు హు ధా దం కా పం సి

ఉ గరిం పి అ కా బ ప ఉ ర్పం నీ కా పి
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ద య్ య ల ు  
"ఒరేయ! దయ్యలున్నాయట్రి?" అడిగాడు స్ము, చందారినినా. 
"లేవ" చెపాపుడు చందరం, ఖచిచత్ంగా 
"ఎట్లి తెలుస్ురా, నీకు?" అడిగాడు స్ము. 

"ఎట్లి ఏముంద్?! తెలుస్ు, అంతే!" అన్నాడు చందరం  "మన ఊర్పవ్త్ల కరంటు తీగలున్నాయి 
చూడు-" అని జోడిస్ూత. 
"ఉన్నాయిగా! మనం అందర్పం పోయి అవి  'గుయ-గుయ' అని పాడుత్ుంటే విన్నాం, గుంపుగా 
దాకుకని!" చెపాపుడు స్ము "అయితేనేమి?" అంటూ. 

"అవను  కదా!  అవి  పాటలు  పాడేద్  ఎందుకనుకుంటున్నావ?  ఊళ్ళళలో  ఉననా  దయ్యలనీనా  ఆ 
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పాటలు  విని,  వాట్  చుటూటు  చేరేందుకు  పర్పుగులు  పెడత్యి.  ఒకక  సారి  ఆ  తీగలను  అంట్తే 
చ్లు-  అవి  ఇంక  వాట్క  అత్ుకుకపోయి,  నలలిగా  మాడి,  మస్ైపోత్యి.  అట్లి  ఒకట్,  రండూ 
కాదట, వేలకు వేల  దయ్యలు బూడిదైపోయ్యట, తెలుసా?" 

"ఊఁ.."  అన్నాడు  స్ము,  సాలోచనగా   "అందుకన్,  మరి  ఇంజనీర్పులి  ఎవ్వుర్పూ  దయ్యలంటే 
భయపడర్పు?!" అని అడిగాడు స్వుగత్ంలో మాద్రి చిననాగొంత్ుతో. 

"మరందుకనుకున్నావ?  దయ్యలంటే   నిజానిక్  వాళ్ళళకీ  భయమే.  అయితే  వాళ్ళళని  ఏమైన్ 
చేసేముందే అవ్నీనా వెళిళ తీగలక్ అత్ుకుకంట్యని తెలుస్ు, వాళ్ళళక్" చెపాపుడు చందరం, మరింత్ 
తెల్సినటులి. 
"అవన్రి.  మరి  అపుపుడ్సారి  కరంటు 
పోయింద్  చూడు-  రండు  ర్జులు  వ్ర్పస్గా 
కరంటు  లేదు.  అపుపుడు  ఏమై  ఉంటుంద్?" 

స్ముక్ స్ందేహం. 

"ఓరి  పిచిచ ముఖమా, 'ఇపపుట్క  దయ్యలనీనా 
మాడి  మస్పైోయిన్యిరా'  అంటే, 

ఇపుపుడింక  కరంటు  పోతే  మాత్రంఏం?" 

నవావుడు చందరం, గమమాత్ుతగా. 

"అనీనా  చచిచపోయ్యంట్వా,  ఒకకట్ 
మిగలకుండ్?!" 

"ఒకకట్ గూడ్ లేదు. అటు కరంటు తీగలొచ్చయి; ఇటు వాట్ పనెైపోయింద్- అంతే!" 

మాట్లిడుకుంటూ  వ్స్ుతన్నార్పు  స్ము,  చందరం,  పొర్పుగూర్పు  నుండి.   అపుపుడపుడే  చీకట్ 
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పడుత్ుననాద్.  చెటలి   చివ్ర్పలిలో  మాత్రం  స్ూర్పుయడి  వెలుత్ుర్పు  పడుత్ుననాద్-  అవి  పచచగా,ఎర్పరిగా 
మర్పుస్ుతన్నాయి.  మిగిల్న  భాగాలనినాట్నీ  చీకట్  కొద్ద  కొద్దగా  మింగేస్తంద్.  నీడలనీనా  పర్పచుకొని 
గాల్క్ ఊగుత్ుంటే వాత్వ్ర్పణం ఏద్లా అనిపిస్ుతననాద్. 

దూర్పంగా, ఊరివెైపుగా, చింత్ చెట్టుకట్, ఎడ్రిలో ఒంటరి పక్షిలాగా నిలబడి ఉంద్.  దానినుండి 
తెలలిగా  ఏద్  వేళ్ళడుత్ుననాద్.   దానినా  చూడగానే  పిలలిల్దదర్పూ   ఠకుకన  ఆగిపోయ్ర్పు-  స్ము 
గబుకుకన చందరం చెయియ పటుటుకున్నాడు- "లేవ్న్నావగా?! చూడు! ఇపుపుడేం చేదాదం?! వెనక్క 
తిరిగి  పారిపోదామా?!" గుస్గుస్గా, ఏడుపు గొంత్ుతో అన్నాడు. 

చందరం  మాట్లిడలేదు.  వాడి గొంత్ు పెగలటం  లేదు. "ఎటుపోత్ం? ఊళ్ళక్  పోవాలంటే మళీళ 
ఇటువెైపు రావాల్సిందేగా?" అన్నాడు మలలిగా. 

అంత్లో  ఈదుర్పు  గాల్  వీచింద్.  దూర్పంగా 
స్ుడి చుటుటుకొని దుమమాంత్ పైెక్ ఎగిరింద్. 

కెవవున  అరిచ్డు  స్ము-"ఇద్గ,  చూడు! 

చింత్చెటుటుకంటే  పైెక్  ఎగిరిందద్!"  అని. 

పిలలిల్దదరి  కాళ్ళూళ  నేలక్  అత్ుకుకపోయినెై. 
ఇక  కదలేలికపోయ్ర్పు.   అంత్లో  తెలలిట్  ఆ 
ఆకార్పం  నిజంగానే  గాల్లోక్  ఎగిరి  వీళ్ళలివెైపుకు 
దూస్ుకు  వ్చిచంద్.   రకకలలాలిర్పుచకుంటూ 
ఎగిర్చిచ  చందరం  ముఖానినా  ఠపాలున 
కొట్టుంద్!  పిలలిల్దదర్పూ  వ్ణిక్పోత్ూ   గట్టుగా 

అరిచ్ర్పు- 

అంత్లో  ఎవ్రిద్   గొంత్ు  వినబడింద్  గట్టుగా, -ఏమీ   లేదమామా,  భయపడకండి.  ఇద్  ఒట్టు  బటటు. 
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గాల్గి  ఎగిరి  వ్చిచందంతే!"  అని  చందరం  ముఖానిక్   అంటుకొని   ఉననా   బటటును  తొలగించ్ర్పు. 

చూడగా, ఆ వ్చిచంద్ స్ూరాయరావ మాసాటుర్పు.  పిలలిల్దదర్పూ భయంతోవ్ణుకుత్ూ ఆయన కాళ్ళలిని 
చుటేటుస్ుకున్నార్పు.   ఆయన  వాళ్ళలి  వీపులు  త్డుత్ూ  "ఒట్టు   బటేటు  కదా!  అంత్  భయపడ్ల్సింద్ 
ఏముంద్?" అన్నార్పు. 
"దయయం అనుకున్నాం సార!" పిలలిలు చెపాపుర్పు కొంత్సేపట్క్. 

"దయ్యలు  అంటూ  బయట  అస్సిలు  లేవరా!  ఉంటే  గింటే  అవి  మన  లోపల  ఉనెనాై- 
భయ్లుగాను,  ఆలోచనలు  గాను!  మనం  ఎంత్  భయపడత్మ్,  అవి  ఆలోచనలుగా  మనల్నా 
అంత్  భయపెడత్యి.  భయం  పోవాలంతే  జాఞానం  పెంచుకవాల్.  మనక్  తెల్సిన  స్ంగత్ులు 
పెరిగిన కొదీద తెలీనివి త్గిగపోత్యిగా, ఎలాగూ?! అట్లి మన భయ్లూ పోతెై; దయ్యలూ పోతెై " 
అన్నార్పు స్ూరాయరావగార్పు. 

"మరి, అవి  కరంటు తీగలక్ త్గులుకవా..?" అడిగాడు చందరం. 

ముందు  ఆ  పరిశనా  స్ూరాయరావగారిక్  అర్పథాం  కాలేదు.  అర్పథామయ్యక  పడీ  పడీ  నవావుర్పు- "కరంటు 
తీగలమీద  వాల్  ఉండే  పక్షుల్నా  చూడలేదా?  వాట్క్  ఏమౌత్ుననాద్?  కరంటు  తీగలు  వాట్నే  ఏమీ 
చేయటేలిదే, మరి మీర్పనే దయ్యల్నా ఏం చేసాతయట?!" 

"అవనే!  న్కు  గుర్పుతక  రాలేదు  ఈ  స్ంగతి!"  నవావుడు  చందరం-  "అంటే  మనకూ  ఏం  కాదా, 

కరంటు తీగల్నా పటుటుకుంటే?!" 

"జాగరిత్త న్యన్! అట్లింట్ పిచిచ పనులు చెయయకు! మనం కరంటు తీగను పటుటుకుంటే  కరంటు 
మనగుండ్  పరివ్హించి,  నేలను  చేర్పుకుంటుంద్;  అందువ్లలి  మనకు  పెదదషాక్  కొడుత్ుంద్.  కానీ 
పక్షులు వ్చిచ కరంటు తీగల మీద వాల్తే వాట్క్ ఏమీ కాదు- ఎందుకనో చెపుపు, చూదాదం?" 

"అవి నేలను త్గిల్ లేవగా?!" అర్పథామైనటులి చెపాపుడు చందరం. 
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"అవను.  ఒకకసారి  తెలీక  ఏదైన్  పిటటు  ఒక  తీగమీద  వాల్,  ఇంక  తీగను  గానీ,  స్తంభానినాగానీ 
త్గిల్ందనుక,  అపుపుడు  దానిగుండ్   కరంటు  పరివ్హించి,  దాని  శరీర్పం  కాల్పోత్ుంద్;  అద్ 
చచిచపోత్ుంద్! 

"అవనవను. తీగలక్  వేరిలాడే పక్షి శరీరాల్నా చూశాను చ్లాచోటలి!" అన్నార్పు పిలలిల్దదర్పూ, ఒకసారి. 

"ఇన్నాళ్ళూళ వాట్ని దయ్యలే చంపాయనుకున్నాను!" అన్నాడు స్ము ముఖం వేళ్ళడేస్ుకొని. 

"అనుమానం  తీరింద్గా,  ఇపుపుడు  హాయిగా  నవవు!"అన్నార్పు  స్ూరాయరావగార్పు,  త్నూ 
నవవుత్ూ. 
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త్ ుఫాన్ !!

న్ననా: ఒరేయ, త్ుఫాను అంటే ఏంటో నీకు తెలుసారా?

కొడుకు: అమమాకు కపం రావ్టమేకదా న్న్నా!!
వే డి !!

ట్చర: పిలలిలూ శెలవలు ఎలా గడిచ్యరారి?
స్ుటుడ్ంట: ఉఫ...చ్లా వేడిగా గడిచ్యి ట్చర!!

ట్చర: రేయ చింటూ, ఋత్ువల్నినా  రా?:

చింటు: న్లుగు సార. 

ట్చర: వెరీ గుడ, అవేమిటో కూడ్ చెపపురా?

చింటు: ఋ ..త్ు..వ...లు...సార!!

హ ం వ్ ర క
ట్చర: పిలలిలూ, శెలవలోలి చేస్ుకుర్పమమాని మీక్చిచన హం వ్రక అంత్ పూరీత చేస్ుకొచ్చరా?

స్ూటుడ్ంట: సార, మరేమ్..నేను శెలవలంత్ మా హం లో లేను ట్చర. త్త్యయవాళిళంట్క్ 
వెళ్ళను ట్చర!!

నవవు!
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మా లా వ్ త  పూ ర్ప ణ 
నిర్పవుహణ  : సౌమయ, పుస్తకం   డ్ట   నెట.

నిండ్  పధానాలుగేళ్ళుళ  లేవ-  తెలంగాణ  రాషటురం-నిజామాబాద్  జిలాలి-  సిరికొండ 
మండలం- పాకాల త్ండ్కు చెంద్న పాప  మా లా వ్ త  పూ ర్ప ణ ఏకంగా ఎవ్రస్ుటు 
శిఖరానేనా ఎకకసింద్! అంత్ ఎత్ుత   కెక్కన  అతి చిననా అమామాయిగా పరిపంచ రికార్పుడా 
స్ృషిటుంచింద్!  పటుటుదలతో సాధించలేనిదేదీ లేదని నిర్పూపించింద్! అవ్కాశం, శిక్షణ లభిసేత   మనం 
దేనెనాైన్  అందుకగలం- అనట్నిక్  పూర్పణ  నిలువెత్ుత నిదర్పశినం. 

పూర్పణవాళ్ళళ  అమామాన్ననాలు-  లక,దేవ్దాస-  ఇదదర్పూ    వ్యవ్సాయ   కూలీలు.  వాళ్ళళ  అమామాయిని 
పెరిైవేటు  బళ్ళళలో  లక్షలు  కుమమారించి  చద్వించే  శకీత-స్తమత్ూ  లేని   ప్దవాళ్ళుళ.  పూర్పణని  కూడ్ 
త్ండ్లో  అందరిలాగే సాంఘిక స్ంక్షేమ హాస్టులోలి చేరాచర్పు. 

హాస్టులులో పూర్పణ  పూరితగా పరిభుత్వు ఖర్పుచతో చదువత్ూ తొమిమాద్ త్ర్పగతిక్ వ్చిచంద్. ఈ కరమంలో 
అధాయపకులు  ఆ  అమామాయిక్    కీరిడలలో  ఉననా  నెపైుణాయనినా  గురితంచ్ర్పు;  పోరిత్సిహించ్ర్పు. 

'విదాయర్పుథాలను  త్ర్పగతి  గదులక  పరిమిత్ం  చేయకూడదు-వారిక్  విశాల  పరిపంచ్నినా   చూపించ్ల్' 

అనే   సాంఘిక  స్ంక్షేమ  కార్పయదరిశి  పరివీణ్కుమార   తోడ్పుటు  లభించేస్రిక్,  పూర్పణకు    మొదట 
నలొగండ జిలాలి భోంగీర్లి  ఉననా చిననా చిననా  కొండలు ఎకక  కార్పయకరమంలో పరివేశం లభించింద్.  అకకడిక్ 
వ్చిచన  పిలలిలోలించి   ఇర్పవెై  మంద్ని  ఎంపిక  చేసి,  శిక్షణ  నివ్వుటం  కస్ం   డ్రిజల్ంగ్  లో  ఉననా 
'హిమాలయన్  మౌంటనీరింగ్ ఇనిసిటిటూయటకు' పంపించ్ర్పు  పరిభుత్వుం వాళ్ళుళ. 
అకకడిక్  వ్చిచన  పిలలిలందరితోబాటు  హిమాలయ్లోలి  ర్పకర్పకాల  చిన్నా-చిత్కా  శిఖరాలను 
అవ్లీలగా  ఎకకసింద్  పూర్పణ.  కొండలు  ఎకకటంలో    పూర్పణ  స్త్త  ఏంటో  చూసిన  నిరావుహకులు  ఆ 
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పాపను  ఏకంగా ఎవ్రస్ుటు శిఖరానేనా ఎక్కంచేందుకు ర్పంగం సిదధం చేసేశార్పు! 

స్ముదర  మట్టునిక్   29,035 అడుగుల ఎత్ుతన  ఉండే   ఎవ్రస్ుటు  శిఖర్పం 
మీద  చల్   ఊహించుకుంటేనే   వ్ణిక్స్ుతంద్:  ఉషోణగరిత్లు   మైనస  50 

డిగీరిల స్ంట్గేరిడు  దగగర్ప ఉంట్యి! గాల్లో ఆక్సిజన్ దాదాపు ఉండదు- 

మనం  పీలుచకునేందుకు   అవ్స్ర్పమనై  ఆక్సిజన్ను   మనమే 
మ్స్ుకుపోవాల్!  అకకడిక్  ఎకకందుకు  వేస్ుకునే  పరితేయకమైన  దుస్ుతలే  20 క్లోల  వ్ర్పకూ 
బర్పువంట్యి!  పరితేయకమైన  ఆహార్పం  తీస్ుకవాల్;  పైెపెచుచ   అకకడిక్  వెళ్ళ  మార్పగమంత్ 
పరిమాదాలతో  నిండుకుననాద్.  గత్ంలో  ఎంతో  మంద్  ఆ  మంచులో  ఇర్పుకొకని  పారిణాలు  కూడ్ 
కలోపుయ్ర్పు! 

అయితే అంత్ులేని స్థాైర్పయం,  ఆత్మావిశావుస్ం ఉననా  పూర్పణ, త్నతోపాటు ఎంపికెైన ఆనంద్కుమారతో 
కల్సి   52 ర్జులోలి ఎవ్రస్ుటు శిఖరానినా అధిర్హించింద్. రండు నెలల క్రిత్మే, మే  25 న తెలంగాణ 
జండ్ని  ఎవ్రస్ుటు శిఖర్పం మీద రపరపలాడించి, 'త్లచుకుంటే  దేనెనాైన్ సాధిసాతం' అని చ్ట్ంద్. 

అన్దర్పణకు, నిరాస్కతత్కూ గురై  ఎంతో కాలంగా కురింగిపోత్ునెనాై    పరిభుత్వు  పాఠశాలలు. పరిభుత్వు 
బళ్ళళలో  పాఠాలు  చెప్పు అధాయపకులు కూడ్  త్మ  పిలలిల్నా  పెరిైవేటు బళ్ళళలో  చద్వించే  దుసిథాతి  ఉననాద్. 

అలాంట్  వాత్వ్ర్పణంలో   పూర్పణ  సాధించిన  ఈ  విజయం  మన  వార్పస్త్వు  స్ంపదలో   జీవ్ం  ఇంకా 
మిగిలే  ఉందని   అందరికీ  చ్టుత్ుననాద్.  అవ్కాశాలు  కల్పుంచి,  పోరిత్సిహిసేత    పరిభుత్వు  బడులు 
నిజంగా అదుభుత్లనే స్ృషిటుంచగలవ. 

ఎవ్రస్ుటు శిఖరానినా అట్లి  ఆడుత్ూ పాడుత్ూ  ఎకకసిన అతి చిననా అమామాయి   పూర్పణ-  మనందరికీ 
నిజంగా  స్ూఫూరిత దాత్. ఆమ ఇచిచన  స్ూఫూరితతో మనందర్పం  కనీస్ం  నెలకొకక  కొండ్ైన్  ఎకుకదాం, 

స్రేన్? బయలుదేర్పండి  మరి! 
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మంచి పుస్తకం  :  
గ ు ర రం  గ ు డు డ

పరమానందయయ శిష్ుయల్ కథల్ు  స్ంకల్నం : ర్డిడ రఘవ్యయ
ఓహ!  పరమానందయయ  శిష్ుయల్ు! 
నవువాల్  పువువాల్న  వెదజల్లి  అల్లిరి  పిల్లిల్ు! 
ఏ   తెల్ుగు  వాళ్ళలిక్  తెలీదు,   వీళ్ళులి?! 

ఎటొచ్చ  వీళ్ళలి  లీల్ల్న  నరుగా  చదవ్టం, అల  చదవ్టన్న, రయటన్న  సాధన  చయయటం  , చేస్ూత   చేస్ూత   వరగబ్బడి 
నవ్వాటం - ఇదీ, కావ్ల్సింద్! 

దీనిన   పరిపూరణంగా   పోషించే    చినిన   పుస్తకం- 'గురరంగుడుడ' !  దీనిన   స్ంకల్నం   చేసి   పెట్టిన   ర్డిడరఘవ్యయ    గారు, 
పరచురించి  అంద్ంచిన  బల్ల్  అకాడమీ  వారు-  అందరికీ  జై! 

గురరంగుడుడ 
ఆం.పర.బల్ల్ అకాడమి 
పబ్లిక  గార్డన్స , 
హైదరబదు. 
పేజీల్ు:68 

రూ:5

పిల్లిలోలి స్ృజనాత్మాకత్ స్హజం.  కథల్ు, ఆటల్ు, ప్టల్ు, బొమమాల్ు ద్నిక్ ఊతానినసాతయ.  మాత్ృభాష్లో 
ఇష్టింగా చదవ్టం, తేల్కగా రయటం వ్స్త అటుపెైన అనిన శాసాతరాల్ూ స్ుల్భంగా వ్ంటపటుటితాయ-నిజం! 

అందుకని మీ పిల్లిలోలి ఉనన కాల్పనిక శక్తక్ పదును పెటటిండి.  వాళ్ళలిను కథల్ు రస్ందుక్, ప్టల్ు ప్డేందుక్, 

బొమమాల్ు వేస్ందుక్ పోరత్సహించండి.  వాళ్ళళు రచనల్న మాక్ పంపండి.  కావాల్నిపిస్త మీరే ఇలంట్ 
పతిరకనొకద్నిన మొదల్ు పెటటిండి- ఎలగనైా స్రే- పిల్లిల్ు పెదదవాళ్ళలియేయలోగా వాళ్ళుళు చాల చాల తెల్ుగు కథల్న 
చద్వేల, రస్ల చేయండి.   మీ పిల్లిల్క్ ఈ పతిరకలోని కథల్ు నచుచతాయన మా నమమాకం- వీట్ని 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకండి.  మీరు రసిన పిల్లిల్ కథల్ు ఏమైనా ఉంటే పనిగటుటిక్నైనా స్రే, మాక్ 
పంపండి.  వీల్ు చేస్ుకొని పరచురిసాతం.

మీక్   తెల్సిన   వష్యాల్ను  అందరితోటీ పంచుక్నందుక్ చకకని  మాధయమాల్ు- కధల్ూ,   కొత్తపలీలి.   ఇపపట్వ్రక్  వెల్ువ్డిన 
కొత్తపల్లి   పుస్తకాల్ననినట్న్   ఇంటర్నట్లి    http://kottapalli.in  వ్దద ఉచిత్ంగా చదువుకవ్చుచ. ఓపెన్ సోరుస స్ూఫూరితతో 
వెల్ువ్డుత్ునన  ఈ పతిరకను  నడిపించటంలో  మీ అందరి  తోడ్పటూ  అవ్స్రం!  మరినిన వవ్రల్కస్ం 'ఈమాట' వెబ  పతిరకలో 
వ్చిచన  ఇంటరూవాయూ చదవ్ండి: http://eemaata.com/em/issues/201405/4046.html

http://kottapalli.in/


దా క్ కు న్ న  క థ ల ు  !  

అన్గా అన్గా ఒక దేశంలో  చాలా కథలుండేవ. 

ఆ  దేశంలో  కథలు  రాని  పిలాలాడే  లేడ.  కథలు  రాని  పాపే  లేదు.  కథలు  చెప్పటం  రాని  అవ్వలు-తాతలు 
అస్సలు  లేరు.  గొప్ప  స్ంగతేంటంట,  ఆ  దేశంలో  చెటులా-పుటటలు,  కొండ-గాల,  వాగు-వ్ంక,  పురుగు-
పిటట, బళ్ళుళ-వాహనాలు, తాళ్ళుళ-పేళ్ళుళ  ఇట్లాంటివ్న్న కూడా   మా చకకుని కథలు చెపేపవ.  అకకుడ కథలు 
ఎనిన క్ప్ప ప్డాడాయంట, ఏ వైపున్ తరవవనా లెకకులేన్నిన కథలు దొరికేవ. 

అయితే  ఒకసారి  ఆ  దేశానికి  ఎవ్రో  మాంత్రిక్డ  వ్చాచాడ.   వాడ  అస్లు  ఎకకుడిన్ుండి  వ్చాచాడ, 

ఎనానళ్ళుళంట్డ,  మళ్ళ  ఎటు  వళ్తాడ  ఎవ్వరికీ  తెలీదు.  ఈ  దేశానికి  రాగానే  వాడ   తన్క్  కన్బడిన్ 
కథన్లాలా  కొనేస్ుకోవ్టం మొదలు పెట్టడ.  అందరికీ  ఇది బలే అనిపించింది- చాలా వంత వషయం కదా, 

ఆ  రోజులోలా,  కథలు కొన్టం,  అమమటం?! అలా  అవ్వలు-తాతలు,  అమమలు-నాన్నలు  అందరూ  వాడికి 
కథలు అమ్మందుక్  పోటీ ప్డాడారు.  కొందరు ప్నిలేనివాళ్ళైతే ఎకకుడెకకుడ  ఉన్న కథలన కూడా తరవవ   తరవవ 
అమ్మశారు వాడికి.  అకకుడిన్ుండి వాడ  పిలలాల దగగరికి వ్చాచాడ కథలన ఇచెచాయయమంటూ. 

అయితే  ఆ  స్రికలాలా  దేశంలో  ఉన్న   పిలలాలతో  పాటు  గాలీ-న్ళ్ళుళ,  గొడడా-గోదా,  చెటూట-చేమా,  వాగూ-

వ్ంక,  దిక్కులు-దుముమ-దుశాన్ం- ఇవ్న్న  జరుగుతున్న మోసానిన ప్సిగట్టయి.  ఏమంట,  ఒకసారి 
మాంత్రిక్డి స్ంచీలోకి వళ్ళపోయిన్ కథలు- ఇంక వన్కికు రానే రావ! 

దాంతో   ఆ  దేశంలోని  పిలలాలు-  వాళ్ళళతోబాటు   గాలీ-గోదా   అన్న  కూడా,  వేటికవ-  తమ  దగగరున్న  కథలన 
ఎవ్రికీ కన్బడక్ండా దాచేస్ుక్నానయి.  

కొనానళ్ళుళ   అలా  త్రిగిన్  తరావత,  మాంత్రిక్డేమో  తన్ు  కొన్ుక్కున్న  కథలతో  మాయమైపోయాడ! 

అందరూ గోడ గోడ మనానరు. కన్ ఏం లాభం? అముమడపోయిన్ కథలు ఇంక వన్కికు రానే లేదు. ఇక 
మిగిలన్ కథలేమో, మరి ఎవ్వరికీ కన్బడక్ండా దాక్కునానయాయ! 

ఇనేనళ్ళలా తరావత, మళ్ళ ఇదిగో- అట్లా మిగిలన్ కథలోలా కొనిన అందాయి కొతతాప్లలాకి. మ్ం  ఈ కథలన  స్వచఛగా 
ప్ంచటం మొదలెట్టం. వీటిని మీరూ అందుకోండి; మళ్ళ ప్ంచండి. స్వచఛగా ఉంచండి. మీ దగగరున్న 
కథలీన  అంతే- వాటిని ఎంతమందితోటైనా ప్ంచుకోండి; ఎందరికైనా చెప్పండి; స్వచఛగా ఉంచండి; తప్ప 
ఏనాడూ  అముమకోకండి. 

ఎందుకంట, కథల తీరే అది- ఓసారి  మాంత్రిక్డి స్ంచీలోకి వళ్ళపోయాయంట ఇక అవ వన్కికు రానే రావ 
మరి! 
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